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 ویژگی های بومی و فرهنگی مردم شهرستان گرمسار 

 ) واقع در استان سمنان (

 

 جغرافیای گرمسار

 نقشه استان سمنان 
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 گرمسارجغرافیای تاریخی 

شهرستان گرمسار در گذشته نه چندان دور به خوار معروف بوده و در كتب مختلف از اين شهر به نام خوار ياد شده 

  است  خوار نامي است قديمي و مربوط به دوره قبل از اسالم و ايران باستان .

در اوستا از خوار و صفحات البرز بنام ورن ياد شده است . در زمان اشكانيان گرمسار يكي از ايالت تابع آنها و خوآرن 

نام داشت و امروزه سمنانيها هنوز هم آنرا خواره مي گويند . سلوكيها در اين ناحيه شهري به اسم خاراكس بنا نهادند 

امااغلب فرهنگ لغات در ذكر معني كلمه خوار نام خوارزمي نيز يادآوري  و از اين منطقه بنام خاربيس ياد كرده اند

 شده است 

در معجم البلدان نوشته شده : خوار شهري است تاريخي و بزرگ از نواحي ري كه گروهي ازعلماء به آن منسوب 

 فرسنگ است .  20شده اند  ميان آن سمنان از راه خراسان در حدود 

ط مي شود گرمسار )خوار( از نواحي آباد ايران در گذشته بوده و حتي در معجم البلدان بطوريكه از مطالب استنبا

بنام شهر بزرگ ناميده شده ولي علل مختلف از قبيل حمله اقوام مهاجم چون حمله مغول و بعدها تاخت و تاز و 

  ابي آن گرديده است .حمله و غارت ياغيان تركمن و همين طور نامساعد بودن آب و هوا و فقر اقتصادي سبب خر

شهر گرمسار تا چندي پيش قشالق ناميده مي شد و هنوز هم افراد مسن و پيران آنرا قشالق تلفظ مي كنند در 

  بلوك بوده كه عبارتند از : 4گذشته خوار شامل 

 بلوك قشالق    ـ 1
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 بلوك ريكان  ـ2

 بلوك ياتري ـ3

  آرادان بلوك ـ4

آب و هوا بصورت تبعيدگاه درآمد و به مرور گروهي از ساكنين نقاط مختلف  همچنين گرمسار تا مدتي بعلت بدي

را به اين ناحيه بد آب و هوا تبعيد نمودند . بعدها اين طوايف به زراعت و دامداري پرداخته و ساكن  ايران و ايالت

ن تقسيمات كشوري شمسي نام گرمسار براي خوار انتخاب شد و به موجب قانو 1319در سال اين منطقه شده اند .

شمسي گرمسار بخشي از شهرستان سمنان قرار داشت كه مشتمل بر چهار بلوك بود ،  1316 جديد مصوب آبان ماه

بخش گرمسار از سمنان جدا گرديد و بخشي از حومه تهران گرديد و  1325تا اينكه به موجب تصويب نامه مهر ماه 

شمسي هيئت وزيران  1/11/1337وند شد . و طبق مصوبه مورخ بخش گرمسار تابع شهرستان دما 1325در آبان ماه 

در اين سال به شهرستان تبديل گرديد , كه بخش ايوانكي با دهستانهاي مربوط فعلي از شهرستان تهران مجزا يكي 

از استان  1355شهرستان گرمسار در نيمه دوم سال  از بخشهاي تابع شهرستان جديدالتاسيس گرمسار گرديد .

شمسي بخش آرادان با مراكز جمعيتي دهستان آرادان و  1374نتزع و جزء استان سمنان گرديد و در سال تهران م

بخش : مركزي ايوانكي و آرادان و يكي از چهار شهرستان تابعه 3ياتري تاسيس شد و در حال حاضر گرمسار داراي 

 استان سمنان مي باشد

 اقلیم )آب و هوا ( گرمسار

منطقه گرمسار )از شهرستان هاي استان سمنان ( قسمتي از فالت مركزي ايران است و آب و هوائي مشابه با ساير 

                                                         نقاط حاشيه اين فالت را داراست. 

تفعي احاطه نموده و مانع از نفوذ هاي مر بخش مركزي ايران از يك فالت وسيع تشكيل يافته كه اطراف آنرا كوه

رطوبت درياهاي اطراف به اين منطقه مي گردند . بخش عمده اين قسمت از كشور ما داراي آب و هواي نوع خشك 

است . تغييرات فصلي عوامل آب و هوائي از جمله تابش آفتاب  است كه در آن ميزان تبخير بيش از تراوشات جوي

بستانهاي اين ناحيه بسيار گرم و خشك مي باشد و همين خشكي است كه حرارت در گرمسار خيلي زياد است و تا

و دماي بيش از حد تحمل نموده است . قسمت اعظم منطقه گرمسار داراي آب وهواي گرم بياباني بوده يعني گرم و 

 .خشك در تابستان و سرد و خشك در زمستان است

   زبان و لهجه محلی 

گرمساري ها ، لهجه رازي است كه با جزئي تفاوت اهالي نواحي اطراف تهران ، ري ، زبان و لهجه متداول در بين 

شميران و ورامين نيز بدان تكلم مي كنند و اما ساكنين نواحي مجاور بالد جبال يعني مناطق كوهستاني دامنه جنوبي 

لهجه طبري قرار گرفته سخن  البرز مركزي با لهجه اي آميخته از لهجه هاي رازي و ناحيه جبال كه خود تحت تاثير
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مي گويند . زبان هاي محلي ديگر گرمسار عبارتند از : تركي كه افراد ايل اصانلو و پازوكي بدان تكلم مي نمايند . 

زبان اصانلو شبيه تركي زنجاني و زبان ايل پازوكي شبيه تركي آذربايجان است . افراد اليكايي نيز به زبان محلي خود 

  تكلم مي نمايند .
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 فصل دوم

 

 آشنایی با

 بیمارستان معتمدی
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 شناسنامه اطالعاتی بیمارستان معتمدی

 

به بيمارستان معتمدي نقل مكان كرد. بيمارستان معتمدي در گرمسار بيمارستان امام خميني )ره(  1394سال در 

با حضور وزير  94يوم اهلل دهه فجر متر مربع احداث و در ايام مبارك  12390هكتار و با زير بناي  6زميني به مساحت 

 .محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشكي جناب آقاي دكتر هاشمي افتتاح گرديد
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 چارت سازمانی بیمارستان معتمدی گرمسار
 

 

  



12 

 

 نقشه بخش ها و واحدها
 

 )زمین زیر (
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 نقشه بخش ها و واحدها
 

 (همکف طبقه(
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 نقشه بخش ها و واحدها
 

 )اول طبقه(
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هانقشه بخش ها و واحد  

 

 )طبقه دوم ( 
 

 

 

 

 

 

 ) سوم طبقه( 
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 نقشه بخش ها و واحدها
 

 )چهارم طبقه(
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 شناسنامه اطالعاتی بخش ها و واحدها

 
 

 واحد ریاست 

 مي باشند. مجيد چگينيرياست بيمارستان آقاي دكتر 

 

 پرستاریخدمات واحد 

آقاي احمدرضا  خانم زهرا احمدي و خانم زهرا نيك راد و هامدير خدمات پرستاري خانم زهرا كمالي و  سوپروايزر 

، سوپروايزر كنترل عفونت خانم فريده عرب عامري و خانم فاطمه دادگر خانم صغري شاه حسيني  احمدي و

 سوپروايزر آموزشي خانم فاطمه مداح در اين واحد فعاليت دارند.

 وظايف : شرح

 برنامه ريزي امور پرستاري و مامائي-1

 نظارت بر تمامي امور بيمارستان در شيفت هاي عصر و شب-2

 برنامه ريزي جهت افزايش كيفيت خدمات مراقبتي-3

 ...داروخانه– تجهيزات– تداركات–بررسي مسائل و مشكالت واحدهاي پرستاري در رابطه با تاسيسات -4

 هاي بخشنظارت بر عملكرد منشي -5

 نظارت بر عملكرد كمك بهياران-6

 بررسي عملكرد امور پزشكان-7

 

 توصيه ها و راهنمايي هاي الزم به مراجعين)درماني، اداري و ...(:

 صبور از مراجعين محترم خواهشمند است ضمن احترام به پرسنل بيمارستان جهت انجام امور درمان بطور صحيح

 .برسانيم خدمات بيماران به بتوانيم ارام محيط در هم با همه تا سازند متشنج را محيط صدا و سر ايجاد با و باشند
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 بخش جراحی

 سرپرستار بخش : خانم اشرفي

 رئيس علمي بخش : خانم دكتر فالح

 منشي 1 –هوشبري  1 –بهيار  1 –پرستار  10تعداد پرسنل : 

 معرفي بخش :

ديابت ،تنفسي، قلبي و جراحي عمومي بستري مي شوند جراحي بيماران با تشخيص بيماري هاي -در بخش داخلي

در اين بخش بيماران تنفسي تحت درمان آنتي بيوتيكي و اكسيژن تراپي و آموزش نحوه استفاده از داروهاي تنفسي 

مثل اسپري ها و .. قرار مي گيرند .بيماران ديابتي تحت انسولين درماني و آموزش رژيم غذايي و زندگي در منزل و 

ين استفاده از انسولين و نحوه تزريق در منزل آموزش مي يابند ، بيماراني كه تحت اعمال جراحي آپاندكتومي همچن

 مي  قرار ، ،اورولوژي ENT ،تيروئيدكتومي ،كله سيستكتومي ،هرني،پارگي هاي تاندون و شريان ، جراحي هاي

 و ترخيص هنگام همچنين و بستري هنگام الزم هاي آموزش و  درماني دارو و مراقبت تحت بخش اين در گيرند

 مي رعايت را پژوهشي و آموزشي نكات بخش اين در پرستاري پرسنل.  گيرند مي قرار منزل در الزم هاي آموزش

ت بيمارستان جديدترين اطالعات روز دنيارا جستجو و در امر مراقبت پرستاري اينترن سيستم از استفاده با و كنند

 براي بيماران در بيمارستان و منزل پمفلتهاي آموزشي تهيه و در اختيار آنان قرار مي دهند .خود دخيل مي كنند و 

 ،  گوش و حلق و بيني ، ارتوپدي ، زنان عمومي، جراحي اعمال هاي زمينه در  كه باشد مي تخت 22 اين بخش داراي

  .باشد مي  اعصاب و مغز و چشم ، اورولوژي

  بخش داخلی 

 ناهيد ركنيسرپرستار بخش : خانم 

 منتهاييرئيس علمي بخش : خانم دكتر 

 منشي 1 –بهيار 1 –پرستار  11تعداد پرسنل : 

 : شرح وظايف

درمان  -4درمان بيماري كليوي  -3ن بيماران گوارشي از نوع غير عفوني درما-2 قلبي بيماران به رساني خدمت-1 

 شكم از آب) ريه و شكم از نمونه گرفتن-6 ديابتي بيماران درمان-5 عفوني بيماران داخلي غير عفوني)مانند آسم( و

 مختلف هاي مسموميت با بيماران درمان-7( ريه و

 .باشد مي فعال گوارشي مي باشد كه در زمينه هاي بيماريهاي عفوني ، داخلي، تنفسي و  تخت24 اين بخش داراي

 توصيه ها و راهنمايي هاي الزم به مراجعين: 

 .است ظهر از بعد  3-4ساعات مالقات  -1

 .شود جلوگيري بيماران افتادن از تا باشد باال روز شبانه ساعات تمام در بيماران تخت كنار نرده -2
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  كارهايي است كه الزم است براي بيمار انجام شود.در ان جهت چك بيمار بيمار دست بر شناسايي دستبند-3 

 پزشكان ويزيت خاطر به دارند بهتري وضعيت كه بيماراني همراهان صبح 8-11 ساعت از.است كافي همراه يك -4  

 .باشند بخش از خارج بايد

   

 ICU بخش

 افسانه شاه حسينيسرپرستار بخش : خانم  

 رئيس علمي بخش : آقاي دكتر طالبي

 منشي 1  -كمك پرستار  3 – هوشبري 2 –پرستار  9تعداد پرسنل : 

 شرح وظايف :

 اين همچنين . ميگردند مواج تخت به مجهز بيمار شرايط به توجه با همگي كه بوده تخت فعال  6 داراي بخش اين 

 ، ECG الكتروشك، مانيتور، انفوزيون، پمپ متر، اكسي  پالس ساكشن، بنت،: نظير دستگاههايي به مجهز بخش

  .ميباشد...  و بلدگز

 توصيه ها و راهنمايي هاي الزم به مراجعين: 

بيماران همراه ندارند و به آنها تاكيد مي شود كه به هيچ عنوان وارد بخش نشوند مگر در مواقع ضروري در اين بخش 

 كه بايد گان بپوشند و از روكش كفش استفاده كنند.

  

 CCU  بخش

 سرپرستار بخش : خانم كاشاني 

 رئيس علمي بخش : آقاي دكتر طاهريان

 منشي 1  -هوشبري  1 –پرستار  10  تعداد پرسنل :

 شرح وظايف :

بشر از ديرباز براي شناسائي و مبارزه با بيماريها در تالش بوده و امروز با بكارگيري دانش و تكنولوژي جديد به ابعاد 

نويني از درمان و مراقبت دست يافته است.مراقبت ويژه شامل مراقبت مداوم، دقيق و تخصصي در بيماراني است 

قرار گرفته، نياز به كنترل مداوم، شديد به وسيله پرسنل ماهر و با استفاده از  كه در وضعيت هاي خطير حياتي

وسايل و امكانات پيشرفته دارند. در واقع اين بخش مكاني است كه بيماران بد حال به وسيله ماهرترين و اليق ترين 

مراقبت قرار مي گيرند. پرسنل پرستاري و پزشكي و با بهره گيري از جديدترين روشهاي فناوري تحت معالجه و 

هدف از تجهيزات اين بخش كاهش مرگ و مير ناشي از حمله هاي قلبي، كنترل آرتيمي هاي خطرناك، مانيتورينگ، 

 بخش اين هموديناميك و پايش ريتم قلب در كليه بيماراني است كه نياز به كنترل دقيق سيستم قلب و عروق دارند.

 .باشد مي تخت 8 داراي
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  بخش زایشگاه

 مسئول بخش : خانم علي اسماعيلي 

 رئيس علمي بخش : خانم دكتر آقايي

 منشي 1 – ماما 14تعداد پرسنل : 

 شرح وظايف :

هفته بعد از زايمان .انجام مراقبت هاي درماني مربوطه و  6پذيرش مادران باردار از اوايل حاملگي تا زمان زايمان و 

 در روزه ايمان بدون درد با استفاده از گاز انتونكس، انجام نوار قلب همهزايمان و مراقبتهاي بعد از زايمان ، انجام ز

 .والدت گواهي صدور روز، شبانه ساعات تمامي

  .باشد مي تخت 6 اين بخش داراي

 توصيه ها و راهنمايي هاي الزم به مراجعين :

مي بايست مستقيما به زايشگاه  كليه خانمهاي باردار با مشكالت طول دوران بارداري پس از ورود به بيمارستان -1

جهت گرفتن رضايت نامه هاي مربوط به دوران بستري و اقدامات خدمات درماني حضور همسر  -2مراجعه نمايند.

هنگام مراجعه به زايشگاه كليه مدارك پزشكي مربوطه اعم از برگ نوارقلب جنين، سونوگرافي  -3الزامي مي باشد.

قنداق كردن در زايشگاه ممنوع مي باشد،لذا جهت نوزادان تازه متولد شده لباس به  -4و.....را بهمراه داشته باشيد.

 اندازه كافي بهمراه داشته باشيد.

 

  بخش اطفال

 سرپرستار بخش : خانم سبزي خباز

 رئيس علمي بخش : آقاي دكتر اكبر زاده

 هوشبري 1 –پرستار 11تعداد پرسنل : 

 شرح وظايف :

ساله پذيرش مي شوند.پذيرش 15-1ماه، كودكان1شامل نوزادان،كودكان شير خوارباالي  بيماران بستري در اين بخش

 بيماريهاي. باشد مي.....و ،زايشگاه GYNبيماران به صورت مستقيم از مطب يا غير مستقيم از بخشهاي فوريتها،

 , Hyperbili, DM,GEرت عفوني و غير عفوني مي باشندكه معموال به شرح فوق ميباشند.صو به بخش در رايج

Shigela ,sepsis  و..... 

 تخت احياء مي باشد. 2عدد كات و  7انكيوباتور ، 8اطفال و   تخت 11اين بخش داراي 

 توصيه ها و راهنمايي هاي الزم به مراجعين:
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 توجه مادران به راهنمايي ها و آموزشهاي پرستاران هنگام ترخيص، رعايت رژيم غذايي مناسب براي كودكان،

 . شود مي داده مادران به ترخيص هنگام كه آموزشي هاي پمفلت  مطالعه

  

  بخش دیالیز

 خانم محبوبه فيروزيسرپرستار بخش : 

 دولتخانيرئيس علمي بخش : خانم دكتر 

 پرستار  7تعداد پرسنل : 

 شرح وظايف :

در اين بخش تصفيه ي خون بيماران با نظارت پزشك متخصص داخلي يا نفرولوژيست توسط پرستار و با كمك 

افرادي كه دچار نارسايي مزمن  -1بيماران زير انجام مي پذيرد: موردماشين همودياليز و ديگر ملزومات جانبي در 

 -2رند، گي مي قرار ساعت 4 صورت به زجلسه تحت درمان هموديالي1-3كليه شده اند، به صورت دائم هفته اي 

بيماراني كه بعلت بيماري هاي قلبي،مغزي دچار كاهش عملكرد كليه شده اندو در بخش هاي بيمارستان بستري اند، 

افرادي كه دچار مسموميت دارويي يا مواد شيميايي مي گردند نيز به طور موقت تحت درمان قرار مي گيرند.  - 3

ي در اين بخش براي بيماران كامال رايگان بوده و هزينه آن توسط بيمه هاي تحت پوشش خدمات درماني و داروي

 پرداخت مي گردد .

 .باشد مي تخت 10 اين بخش داراي

 توصيه ها و راهنمايي هاي الزم به مراجعين:

 بيماران با نارسايي مزمن كليه اي بايد اقدامات زير را قبل از شروع درمان انجام دهند:

 ينامه از پزشك مربوطه .معرف - 1

 سمنان خون انتقال آزمايشگاه در خوني گروه و  C و  Bانجام آزمايشات ايدز و هپاتيت -2

 ارائه آخرين نوار قلب يا اكو قلب -3

 .ملي كارت و درماني بيمه دفترچه اصل شناسنامه، از كپي ارائه - 4
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 بخش اورژانس

 سرپرستار بخش : خانم مشيري

 : خانم دكتر رضا نژادرئيس بخش 

  منشي 1 –هوشبري 1 –كمك بهيار  1 –بهيار  1 –پرستار  18تعداد پرسنل : 

 شرح وظايف :

 بستري واحد - 5 ايزوله اتاق - 4 پانسمان و بخيه -3 قلب نوار - 2 ترياژ -1:باشد مي قسمت 5 اين بخش شامل

 شكستگي اتاق - 6 سرپايي

و پانسمان، احيا قلبي و ريوي، بستري بيماران و انجام اقدامات اوليه، انجام  خدمات شامل : نوار قلب، انجام بخيه

جراحي هاي كوچك از قبيل گذاشتن چست تيوپ، كنترل خونريزيهاي فعال، جا اندازي در رفتگي ها، گچ گيري، 

واع آتلها، شستشوي معده ، تنقيه، پانسمان سوختگي ها، درمان مسموميتها، انفوزيون خون، فصت خون، انجام ان

 شهرستان درمانگاههاي از ارجاعي بيماران پذيرش و اطفال بيماران پذيرش تعبيه سوند فولي، مانيتورينگ بيماران،

 . آرادان شهرستان( ع)حسين امام بيمارستان و

عزيز ساعته آماده ارائه خدمات به بيماران  24پرسنل مجرب و كاردان به همراه تجهيزات كامل با دانش و علم روز، 

 مراجعين به دهي سرويس و پذيرش جهت در كه باشد مي تروما، و احياء اتاق ، ختت 11 مي باشند .اين بخش داراي

 .باشد مي فعال سرپايي اورژانسي

 توصيه ها و راهنمايي هاي الزم به مراجعين :

 بيماري، مورد در الزم و حفظ خونسردي، دقت به تابلو هاي راهنما، برخورد مناسب با پرسنل، دادن اطالعات كافي

 پزشكان و پرسنل هاي توصيه به توجه و بيمار كدملي داشتن همراه به وردن مدارك از بيماري هاي قلبي،آ همراه به

 . كافي دقت با

 

 بخش اتاق عمل

 مسئول بخش : خانم عارف نيا

 رئيس علمي بخش : آقاي دكتر طالبي

  منشي 1 – هوشبري 10 –اتاق عمل  17تعداد پرسنل : 

 شرح وظايف :

 عمومي، جراحي بيني، و حلق و گوش ، اورولوژي ، ارتوپدي جراحي اعمال تخت فعال مي باشد كه 4 داراي بخش اين 

 بيماران پذيرش  آمادگي ساعته 24 طور به بخش اين. شود مي انجام آن در اعصاب و مغز و چشم زايمان، و زنان

ري با تخت ريكاوري فعال مي باشد ريكاو بخش فعال، اتاق 4 داراي معتمدي بيمارستان عمل اتاق .دارد را اورژانسي

 متخصص يك و عمومي جراحي متخصص ،يك زنان متخصص يك حضور از هفته ايام و روز شبانه اوقات كليه  . كادر
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 و عمومي هاي جراحي كليه كه است فعال عمل اتاق هفته ايام كليه صبح شيفت در.  باشد مي مند بهره بيهوشي

چه به صورت الكتيو و چه بصورت اورژانسي و در شيفتهاي عصر و شب آمادگي  ، شوند مي انجام بخش اين در زنان

،هيستركتومي و .. ( و انواع كيس هاي D&C-APR-C/Sپذيرش عملهاي اورژانسي را دارد . انواع كيس هاي زنان )

يون و طبق استاندارد در اين بخش انجام مي شوند . پرسنل جراحي عمومي،با رعايت قوانين آسپتيك و استرليزاس

اتاق عمل و هوشبري با اخذ شرح وظايف از مسئول مربوطه ارائه خدمت مي نمايند كه با تالش در جهت دسترسي 

به جديدترين متدهاي جراحي و روشهاي آموزشي مراقبتي از بيماران در جهت پيشبرد سالمت مبتني بر كيفيت و 

گام بر مي دارند . پرسنل اتاق عمل با اسكراپ كردن و سيركولر شدن در جهت انجام جراحي به جراح  استاندارد

كمك مي نمايند و پرسنل بيهوشي با ارائه اطالعات آموزشي آموخته شده و استفاده از جديدترين روشهاي روز در 

ر گونه خطا و مشكلي را انجام دهند امر بيهوشي به متخصص بيهوشي كمك مي نمايند تا جراحي ايمن و عاري از ه

. در پايان عمل پرسنل ريكاوري با ارائه آموزشهاي الزم بيمار را در امر مراقبت از خود با توجه به بيهوشي يا بي 

 حسي انجام شده كمك مي نمايند و بدينوسيله گامي در جهت كاهش اضطراب بيمار بر مي دارند .

 مراجعين :توصيه ها و راهنمايي هاي الزم به 

جهت انجام اعمال غير اورژانس الزم است از قبل به جراح مربوطه مراجعه نماييد و زمان عمل مشخص گردد و يك 

 .نماييد روز قبل از عمل جهت تشكيل پرونده به واحد پذيرش اتاق عمل مراجعه

 

 بخش زنان

 شفقيسرپرستار بخش : خانم  

 رئيس علمي بخش : خانم دكتر آقايي

 كمك پرستار 1 -ماما 5 –پرستار 7تعداد پرسنل : 

  : معرفي بخش

و  و ... قرار گرفته اند  TL,D&C,C/S مانند  در بخش جراحي زنان تمام خانم هايي كه تحت عمل جراحي زنان 

مادران بانواني كه تحت نظر سرويس هاي گروه هاي مختل جراحي قرار مي گيرند در اين بخش بستري مي گردند. 

به اين بخش منتقل مي گردند. خانم هاي بارداري كه در بارداري دچار مشكل  NVD همراه نوزادان بعد از زايمانبه 

يص وان با تشخنبا .روزانه به عمل مي آيد NST مي شوند در اين بخش تحت درمان قرار گرفته و در صررت امكان

ش جراحي زنان استاندارهاي پرستاري را مطابق ري و معالجه مي شوند. پرسنل بختبيماريهاي زنان در اين بخش بس

خط مشي اجرا مي نمايند. هم اتاقي بودن مادر و نوزاد در اين بخش رعايت مي گردد و آموزش شيردهي و تغذيه با 

 .شير مادر انجام مي شود
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  بخش تاالسمی

 سمانه الهيبخش : خانم  مسئول

 : شرح وظايف

 خون تزريق براي  21الي  13، كه در روزهاي چهارشنبه هر هفته از ساعت تخت فعال مي باشد  8  اين بخش داراي

 نمايد مي ارائه خدمات بيماران به دسفرال و

 

 واحد آزمایشگاه

 شرح وظايف :

پذيرش آزمايشات درخواست شده، نمونه گيري، پردازش نمونه ها و آماده سازي آنها جهت انجام آزمايشات مختلف، 

بيمار يا بخش درخواست كننده همراه با به كارگيري روشهاي استاندارد كنترل كيفي براي و گزارش پاسخ آنها به 

اطمينان از صحت و دقت فعاليتها و فرآيندهاي آزمايشگاهي و كشف خطاهاي احتمالي، و نيزاجراي برنامه هاي 

ليني و ساير دست اندركاران آموزشي و ارزيابي صالحيت عملكرد تمامي كاركنان و برقراري ارتباط مؤثر با پزشكان با

 بخش بهداشت، پيشگيري و درمان

 اين بخش كليه آزمايشات تشخيصي صورت مي گيرد.در 

 

  واحد پاتولوژی 

 شرح وظايف :

 در اين بخش آزمايشات بافت شناسي به همراه نظر متخصص پاتو لوژيست براي كليه مراجعين انجام مي شود.

 

 واحد رادیولوژی

 شرح وظايف :

 تشخيصها بعضي به رسيدن جهت پزشك اديولوژي بيمارستان درتشخيص بيماري به پزشك كمك مي كند.بخش ر

 .باشد مي راديولوژي پرسنل برعهده آن تهيه مسئوليت كه عضودارد آن از گرافي به نياز

 دو و سونوگرافي دستگاه ،يك (فلوروسكوپي و ديجيتال راديولوژي: شامل) راديولوژي دستگاه دو داراي بخش اين 

 خدماتي. باشد مي اسپيرال اسكن تي سي دستگاه يك نيز اسكن تي سي بخش در و راديولوژي فيلم ظهور دستگاه

اده و داپلر و همچنين سي تي اسكن ساده و با س ،سونوگرافي راديولوژي رنگي هاي گرافي تمام گرافي، راديو:نظير

 .شود مي داده مراجعين به  تزريق
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 داروخانهواحد 

 شرح وظايف :

نفر نيرو)شامل يك پزشك داروساز و دو نفر تكنسين داروئي( فعال بوده و به  3داروخانه بيمارستان با دارا بودن 

توسط بخش خصوصي و تحت نظارت اين داروخانه ري در بخشهاي درماني مي پردازد، ارائه خدمات به بيماران بست

 . نمايدكارشناس ناظر بيمارستان فعاليت مي 

 : خدمات داروخانه

 مجرب و ديده آموزش پرسنل توسط بيمارستان در بستري بيماران به داروئي خدمات ارائه . 1

 داروخانه فني مسئول توسط بستري بيماران و پرسنل به داروئي وراهنمايي مشاوره ارائه . 2

 داروهاي مورد استفاده بيماران بستري در بخشها و ارسال به بخشهاي درماني نمودن آماده . 3

 بيمارستان بخشهاي تمام به كننده ضدعفوني محلولهاي و داروها كليه توزيع و تأمين . 4

 آن روزرساني به و بيمارستان داروئي فارماكوپه تهيه . 5

 ن مربوطهقواني اساس بر مخدر داروهاي توزيع و نگهداري ، تهيه . 6

 و موجود استانداردهاي با داروئي معتبر شركتهاي از بيمارستان داروئي منابع تهيه:  شامل داروئي انبار خدمات . 7

 بيمارستان داروخانه داروئي نيازهاي تأمين

 جهت پيشنهاد ارائه و بخشها داروئي نيازهاي بررسي ، بيمارستان وتجهيزات دارو كميته جلسات در شركت . 8

 د فرآيندهابهبو

 آنها انقضاء و مصرف تاريخ نظر از انبارها در دارو انواع نگهداري نحوه بر نظارت . 9

 همچنين خدمات آندوسكوپي و تست ورزش و اسپيرومتري نيز ارائه مي گردد. 

 

 واحد فیزیوتراپی

 : شرح وظايف  

 حال در سرپايي  بخش در و گردد مي انجام  فيزيوتراپي اقدامات درماني هاي بخش در  بستري بخش در

  .پذيرد نمي صورت فعاليتي حاضر

 

 کلینیک های تخصصی:

 و ...اورولوژي   -بيهوشي  -زنان و زايمان 
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 واحدهای مدیریتی و پشتیبانی  

 شامل موارد ذيل مي باشد: 

بهبود  -روابط عمومي  -فناوري اطالعات  -امور مالي و حسابداري  -امور عمومي  -حراست  –مديريت  –رياست 

 -بهداشت محيط -بهداشت حرفه اي -مدارك پزشكي - مددكاري – كتابخانه – آموزش –و ايمني بيمار كيفيت 

 خدمات -تداركات  -روانشناسي  –تغذيه -تجهيزات پزشكي -كارگزيني
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 فصل سوم
 

مفاهیم و اصطالحات 

 رایج در اعتبار بخشی
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آگاهی داشته باشداصطالحاتی که فرد به عنوان پرسنل شاغل در بیمارستان می بایست در مورد آنها   
 
 

 

 مدیریت بحران
 

بيمارستان ها به عنوان سازمان هايي كه تقاضا براي خدمات آن ها در مواقع بحران بسيار افزايش مي يابد ، مديريت 

مناسب اين سازمان ها توانايي و مهارت دو چندان را مي طلبد . لذا ضروري است كه هر بيمارستاني بر اساس منابع 

، امكانات ، خطرات و ويژگي هاي خاص خود داراي يك طرح اختصاصي مديريت بحران و يا طرح آمادگي فوري باشد 

هدف اصلي طرح مديريت بحران ارائه بهينه ترين و  كه عملكرد خود كفاي بيمارستان را تضمين نمايد  از آنجا كه

مناسب ترين خدمات به بيشترين افراد آسيب ديده است ، ايجاد يك طرح مشخص با مديريت علمي و دقيق در 

تمامي مراحل قبل ، حين و بعد از حوادث غير مترقبه از طريق انجام اقدامات پيشگيرانه به صورت پيش بيني نوع و 

شكيل گروه ها و كميته هاي حوادث ، متشكل از تيم هاي پزشكي و پيراپزشكي جهت پذيرش زمان بحران ، ت

مسئوليت ها و نظارت  بر اجراي دقيق انجام امور امداد رساني ، آموزش و آشنايي كاركنان و انجام مانورهاي دوره 

ابي و بازنگري و تحليل بهبود ها اي جهت آمادگي و رويارويي با اين حوادث ارائه واكنش در حين بروز بحران ، ارزي

بعد از حوادث غيرمترقبه ضروري است بحران : يك فشارزايي رواني اجتماعي بزرگ و ويژه است كه باعث در هم 

شكسته شدن انگاره هاي متعارف زندگي و واكنش هاي اجتماعي مي شود و با آسيب هاي جاني و مالي ، تهديدها ، 

وجود مي آورد . حادثه اي كه به طور طبيعي و يا توسط بشر به طور ناگهاني يا به  خطرات و نيازهاي تازه اي كه به

صورت فزاينده به وجود مي آيد و سختي و مشقتي به جامعه انساني به گونه اي تحويل نمايد كه جهت برطرف كردن 

 آن نياز به اقدامات اساسي و فوق العاده باشد تقسيم بندي هاي مختلف بحران :

 هاني سطح جـ 1

 طح ملي ـ س2

 الف : حوادث طبيعي شامل :

 ناگهاني مثل سيل ، زلزله ، طوفان ، آتشفشان ، رانش زمين ـ 1

 دراز مدت : مثل اپيدمي ، خشكسالي ، قحطي ـ 2

 ب : حوادث غير طبيعي ) ساخته دست بشر (

 ناگهاني : مثل سوانح ساختماني ، تصادفات ، انفجارات ، آتش سوزي ـ 1

 مدت : مثل درگيري هاي داخلي و اغتشاشات اجتماعي ، جنگدراز ـ 2
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 ويژگي هاي بحران : 

 بحران عمدتا غير قابل پيش بيني است . يعني نمي توان پيش بيني كرد كه كي و در كجا اتفاق مي افتد . ـ 1

بحران نيازمند كمك  بحران ها آثار مخربي دارند و مردمي كه تا قبل از بحران نيازمند كمك نبودند به محض وقوعـ 2

 مي شوند . 

 ماهيت و آثاري طوالني و استهالكي دارند .ـ 3

در وضعيت بحراني معموال تصميم گيري تحت شرايط وخيم و در زمان محدود و اطالعات مورد نياز تصميم ـ 4

 گيرندگان ناقص است 

واحد تصميم گيري را به تعجب و زمان موجود براي پاسخ دهي پيش از انتقال تصميم را محدود كرده و اعضاي ـ 5

 حيرت وامي دارد . 

 محدوديت و فشردگي زمان ، غافلگيري ، استرس و مخدوش شدن اطالعات ـ 6

 فرآيند مديريت بحران :

فرآيند پيش بيني و پيشگيري از وقوع بحران ، برخورد و مداخله در بحران و سالم سازي بعد از وقوع بحران را 

 مديريت بحران گويند . 

 خصوصيات فرآيند تصميم گيري در مديريت بحران : 

 رهيز از جزئي نگري ـ پ1

 انجام به موقع و درست كار ـ 2

 ظر خواهي براي انتخاب راه حل ـ ن3

 انتخاب بهترين راه حل و تصويب و اجراي به موقع آن ـ 4

 بحران  اتخاذ تصميمات موثر بر اساس اطالعات صحيح در جهت كاهش خسارات و كنترل صحيحـ 5
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 نشانی آتش

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :آمادگی جهت مقابله با  آتش

 در كمتر كه  هايي هستند سوزي مكان آتش سوزي : سرپرست بايد بداند كه مناطق مستعد براي بروز خطر آتش

وزي س آتش خط در پيشگيري براي اقدامات موثرترين از يكي كار محيط كردن مرتب بنابراين.  هستند ديد معرض

 است . 

 هرساني مي شود يكي از عوامل بروز خطرات شناخته شد انباشته شدن مواد تا حدي كه سبب نارسايي سيستم آب

شوار دانها  دسترسي به  تجهيزات مبازه با آتش سوزي نيز در صورتي كه براي مدت طوالني كنترل نشده يا.  است 

 باشد در مواقع بروز خطر سودمند نخواهد بود . 

 

 انواع اتش سوزی ها :

ان را خاموش توان  مي آب مانند اطفايي  عوامل از استفاده با كه چوب:  مانند معموال  : مواد قابل اشتعالA گروه 1-

 د .رك
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 شيميايي مواد فوم مانند  مواد  پوشاندن با را انها  كه بنزين  مانند : مايعات يا روغن هاي قابل اشتعالB گروه 2-

 يدكربن بايد خاموش كرد .اكس دي گاز يا خشك

 گاز يا خشك شيميايي مواد حاوي هادي غير  هايه :آتش سوزي ناشي از برق كه نياز به خاموش كنندC گروه  3-

 اكسيدكربن دارد.  دي

 سطح روي تا  ق دارندي:فلزات قابل اشتعال كه نياز به خاموش كننده هايي مانند پودر هاي ويژه اطفاء حر Dگروه 4-

 رارت را منتقل كنند . ح شده پخش

 هنگامي كه اتش سوزي رخ مي دهد : به هنگام بروز آتش سوزي بايد سه كار انجام داد .

 گاه ساختن تمامي كاركنان آ و حريق اطفاي بخش با تماس  1-

  محيط از كاركنان تمام ي تخليه  2-

 قسمتها  ساير به ان  سرايت با  مبارزه و آتش كردن خاموش  3-

اهداف سازمان آتش نشاني با يك هدف كلي كه استقرار ايمني پايدار در جامعه است ايجاد مي شود. اين هدف كلي 

 . با دستيابي به چند هدف جزئي تحقق مي يابد

 

 : اهداف جزئی این سازمان عبارتند از

نجات جان انسانها، مهار و اطفاي آتش سوزي و حفاظت از ثروتهاي ملي در مقابل حريق و سوانح و عوارض ناشي  1-

 از آن.

 برنامه ريزي و تعيين خط مشي درامور مربوط به آتش نشاني وخدمات ايمني . 2-

ارائه آموزشهاي الزم در امور آتش نشاني و خدمات ايمني در سطوح مختلف سازمان براي كاركنان و افراد خارج  3-

 از سازمان طي برنامه هاي زمان بندي شده .

 ايجاد و توسعه ايستگاههاي آتش نشاني و بهره برداري از آنها . 4-

 در زمينه آتش نشاني و خدمات ايمني .نظارت برعمليات موسسات و شركتهاي دولتي و خصوصي فعال  5-

انجام برنامه ريزي و تمهيدات الزم در جهت مقابله و كاهش آثار سوء ناشي از حوادث و سوانح طبيعي و غير  6-

 طبيعي.

نظارت و كنترل بر تحقق شرايط ايمني در ساختمانها و رعايت استانداردهاي الزم در تجهيز بناها در برا بر سوانح  7-

 …ي مثل زلزله ، سيل ، آتش سوزي و گوناگون
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 آموزش مقابله با آتش سوزی 

 حادثه خبر نمي كند : هميشه براي مقابله با آتش سوزي آماده باشيم .

آتش عامل مخرب مهمي است كه در صورت عدم رعايت نكات ايمني ، باعث خسارت هاي جاني و مالي فراوان مي 

سوانح همراه است . آتش سوزي هايي كه به دنبال زلزله ، سيل ، انفجار و يا ساير شود و با بسياري از بالياي طبيعي و 

 حوادث ايجاد مي شوند ، اغلب بيش از فاجعه اصلي ويراني به دنبال دارند .

 

 نکات ایمنی هنگام وقوع آتش سوزی : 

مال حياتي است . همان سرعت عمل هنگام روبرو شده با آتش سوزي براي نجات جان خود و مصدومان احتمالي كا -

طور كه مي دانيم آتش خيلي سريع انتشار مي يابد ، بنابر اين بالفاصله آتش نشاني و اورژانس را خبر كنيد و تا آنجا 

 كه مي توانيد اطالعات كاملي در مورد بروز حادثه به آن ها بدهيد . 

 سعي كنيد افراد را از ساختمان بيرون ببريد .  -

 احتياط به خاموش كردن آتش بپردازيد . با رعايت جوانب  -

 به هيچ وجه وارد ساختمان آتش گرفته نشويد مگر آن كه مجهز به ماسك تنفسي باشيد و كاربرد آن را بدانيد .  -

 اگر به هر دليل ناچار هستيد به اتاق پر از دود وارد شويد ، ابتدا مطمئن شويد جانتان به خطر نخواهد افتاد .   -

 ز خروجي هاي ديگر استفاده كنيد.رار از اتاقي كه درب آن بسته است در را لمس نماييد ، اگر داغ باشد اقبل از ف -

اگر در ساختمان آتش گرفته گرفتار شده ايد فورا به اتاقي كه داراي پنجره است برويد و درب را ببنديد . سپس  -

 د و آن گاه از پنجره تقاضاي كمك كنيد .پتو يا فرش را طوري زير درب قرار دهيد كه دود وارد اتاق نشو

اگر دود ، حرارت يا شعله هاي آتش مسيرهاي خروجي شما را مسدود كرده است درب را ببنديد و در اتاق بمانيد  -

. تنها با استفاده از پارچه سفيد از طريق پنجره كمك بخواهيد . اگر در اتاق تلفن وجود دارد با اداره آتش نشاني 

 و موقعيت خود را خبر دهيد .  تماس بگيريد

زماني كه در جريان حريق واقع مي شويد با حفظ خونسردي تمام تهويه هاي ساختمان را خاموش كنيد تا به ايت  -

 ترتيب از ورود اكسيژن به داخل ساختمان جلوگيري شود .

 در صورت امكان فورا مواد سالم و قابل استفاده را از محل خارج كنيد .  -

گران و يا افرادي كه در جريان حريق واقع شده اند بايد لباس هاي داراي الياف مصنوعي و پالستيكي را از امداد -

 خود دور كنند . 

 در فرو نشاندن آتش سوزي سوخت هاي نفتي از آب استفاده نكنيد .  -

 كنيد . شيء مشتعل را حركت ندهيد . شعله را با شن ، نمك ، پتوي نمناك يا پوشش هاي ديگر خفه -

 نكات ايمني بعد از وقوع آتش سوزي و نجات مصدوم از اتاق پر دود :

 ابتدا مطمئن شويد براي نجات مصدوم جان خود را به خطر نمي اندازيد . -

 طناب نجات را به كمر خود ببنديد و آن را به دست يكي از حاضران بدهيد . -

ب را در دست دارد برقرار كنيد تا زماني كه عالمت داديد روشي از نشانه هاي قراردادي بين خود و كسي كه طنا -

شما را بيرون بكشد . بهتريت روش اين است كه طناب را به صورت دائم در حالت كشيده نگهداريد و در هنگاه خطر 

 آن را شل كنيد تا فرد متوجه خطر شود و شما بيرون بكشد .
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 ایمنی بیمار
 

 حافظت شما در برابر گاز و دودهاي سمي خواهد شد .   توجه : بستن دستمال خيس به دور دهان و بيني باعث م

براي نجات جان مصدوم از اتاق آتش گرفته اي كه درب آن بسته است بايد قبل از ورود با لمس درب اتاق حرارت  -

ا را بسنجيد . اگر داغ باشد وارد اتاق نشويد و اگر داغ نباشد قبل از ورود به اتاق چند نفس عميق بكشيد تا ريه شم

پر اكسيژن شود . سپس با شانه خود از پهلو به درب ضربه بزنيد . آن را باز كنيد و در همين حال صورت خود را 

برگردانيد . اتاق ممكن است پر از هواي سوخته فشرده باشد و احتمال دارد هر لحظه انفجاري رخ دهد . اگر دود 

توجه به اين كه هواي داغ باال مي رود ممكن است اليه اي از كامال متراكم باشد روي زمين سينه خيز برويد ، زيرا با 

 هواي تميز در كف اتاق وجود داشته باشد  .

مصدوم را بگيريد و با توجه به رعايت تمام جنبه هاي ايمني به سرعت به سمت درب خروجي بكشيد . لباس  -

 سوخته مصدوم را با استفاده از پتو ، گليم و يا كت خاموش كنيد . 

اگر مصدوم هشيار باشد كامال از او مراقبت كنيد ، زيرا ممكن است بر اثر نيم سوز شدن اشياي داخل اتاق ، گاز  -

 ق پراكنده شده باشد و اين امر بر هشياري مصدوم به تدريج تاثير مي گذارد . امنوكسيد كربن در هواي ات

 اگر تنفس مصدوم قطع شود بالفاصله تنفس مصنوعي را شروع كنيد .  -

 

 

 
 

 

 

 

خطاب به اطباء يكي از جمالت تاريخي در اين زمينه است . "اول آن كه آسيب مرسان  "جمله مشهور بقراط حكيم با عنوان   

صي از آسيب هاي بي مورد يا بالقوه مرتبط با تعريف ايمني بيمار از ديدگاه سازمان جهاني بهداشت ، اجتناب و خال

 خدمات مراقبت سالمت است . 

گفته شده كه نبايد فرد را به خاطر سر خوردن روي سطح لغزنده تنبيه كرد بلكه بايد لغزندگي را مرتفع نمود . فردي 

بدي نيست ولي بين  كه خطايي از او سرزده و به عنوان آخرين حلقه زنجيره خطا و لبه تيز شمشير ، الزاما فرد

 سرزنش و لزوم پاسخگويي و مسئوليت پذيري در قبال رفتار نيز تفاوت وجود دارد . 

كليه افراد سازمان اعم از مديريت و كاركنان در قبال حفظ سالمت و ايمني بيماران و خود مسئولند و بايد نهايت 

امل انساني قابل اغماض و گذشت است اما خودداري تالش خود را در اين راستا بنمايند . اگر چه بروز خطا در اثر عو

از درس آموختن از وقايع رخ داده و به طريق اولي امتناع از استفاده از نتايج حاصله كه باعث پيشگيري از بروز خطا 

 مي شود نابخشودني است . 

تدوين شاخص هايي براي سنجش روند حوادث تهديد كننده سالمت بيمار امري ضروري براي هر موسسه ارائه 

 دهنده خدمات درماني و نيز سازمان هاي نظارتي و سياستگذار است . 
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 نگزارش فوری وقایع ناخواسته تهدید کننده حیات در درما

 

 .انجام عمل جراحي به صورت اشتباه روي عضو سالم 1كد 

 . انجام عمل جراحي به صورت اشتباه روي بيمار ديگر 2كد  

. انجام عمل جراحي با روش اشتباه بر روي بيمار ) مثال : در بيماري كه مبتال به توده هاي متعدد بافتي در يك  3كد  

به اشتباه توده عضو از بدن است و مي بايد يكي از توده هاي بافتي را كه اثر فشاري ايجاد كرده است برداشته شود و 

 ديگري مورد عمل جراحي قرار مي گيرد

 اعم از گاز و قيچي و پنس ... در بدن device . جا گذاشتن هر گونه 4كد  

  . مرگ در حين عمل جراحي يا بالفاصله بعد از عمل در بيمار داراي وضعيت سالمت طبيعي 5كد  

 اده از دارو و تجهيزات آلوده ميكروبي.مرگ يا ناتواتي جدي بيمار به دنبال هر گونه استف 7كد  

 . مرگ يا ناتواني جدي بيمار به دنبال استفاده از دستگاه هاي آلوده  8كد  

 .مرگ يا ناتواني جدي بيمار به دنبال هر گونه آمبولي عروقي 9كد  

 .ترخيص و تحويل نوزاد به شخص و يا اشخاص غير از ولي قانوني 10كد  

 ساعت طول بكشد  4در زمان بستري كه بيش از  . مفقود شدن بيمار 11كد 

  .خودكشي يا اقدام به خودكشي در مركز درماني 12كد 

  . ....مرگ يا ناتواني جدي بيمار به دنبال هر گونه اشتباه در تزريق نوع دارو، دوزدارو ، زمان تزريق دارو ،  13كد 

 تزريق گروه خون اشتباه در فرآورده هاي خوني .مرگ يا ناتواني جدي مرتبط با واكنش هموليتيك به علت 14كد

 .كليه موارد مرگ يا عارضه مادر و نوزاد بر اثر زايمان طبيعي و يا سزارين 15كد 

 .مرگ يا ناتواني جدي به دنبال هيپوگليسمي در مركز درماني 16كد 

 بعد از پذيرش بيمار 4يا  3.زخم بستر درجه  17كد 

 لل در درمانز تع.كرنيكتروس نوزاد ناشي ا 18كد 

 . مرگ يا ناتواني جدي بيمار به علت هر گونه دستكاري غير اصولي ستون فقرات  19كد 

.مرگ يا ناتواني جدي در اعضاي تيم احياء متعاقب هر گونه شوك الكتريكي به دنبال احيا بيمار كه مي تواند  20كد

  . ناشي از اشكاالت فني تجهيزات باشد

 .حوادث مرتبط با استفاده اشتباه گازهاي مختلف به بيمار  21كد 

.سوختگي هاي به دنبال اقدامات درماني مانند الكترود هاي اطاق عمل ) مانند : سوختگي هاي بدن به دنبال  22كد 

  جراحي قلب

 . موارد مرتبط با محافظ و نگهدانده هاي اطراف تخت  23كد

  قوط در حين جابجايي بيمار در حين انتقال به بخش تصوير برداري ، سقوط از پله ، . سقوط بيمار ) مثال : س 24كد

 . موارد مرتبط با عدم رعايت و عدول از چارچوب اخالق پزشكي25كد 

 .هرگونه آسيب فيزيكي ) ضرب و شتم و ...( وارده به بيمار 26كد 

  . . ربودن بيمار 27كد

 كادر درمان آفرين يا قطع تعمدي اقدامات درماني توسط . اصرار به تزريق داروي خاص خطر 28كد 
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راهکار اجرایی به عنوان راه حل هایی برای حصول و ارتقا ایمنی بیمار ارائه شده است که عناوین  9همچنین 

 آن ها عبارتند از : 

 توجه به داروهايي با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگيري از خطاي دارويي  -1

 توجه به مشخصات فردي بيمار جهت جلوگيري از خطا  -2

 ارتباط موثر در زمان تحويل بيمار  -3

 انجام پروسيژر صحيح در محل صحيح در بدن بيمار  -4

 كنترل غلظت محلول هاي الكتروليت در هنگام تزريق  -5

 اطمينان از صحت دارو درماني در مراحل انتقالي ارائه خدمات  -6

 تصاالت نادرست سوند و لوله ها اجتناب از ا -7

 استفاده صرفا يكباره از وسايل تزريقات  -8

 بهبود بهداشت دست براي جلوگيري از عفونت مرتبط با مراقبت هاي سالمتي  -9

 دربيمارستان هاي دوستدار ايمني بيمار نيز بر اساس استانداردهايي موارد مربوط به ايمني اجرا مي گردد. 
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 فونت های بیمارستانیکنترل ع

 

 قانون و مقررات مربوط به کنترل عفونت در بیمارستان

 پوشيدن يونيفرم تميز و كامل وعدم استفاده از زيوراالت و در صورت اجبار پوشش مناسب آنها

 اجتناب ازپوشيدن كفش جلو باز پشت باز پاشنه دار 

 رعايت اسكراب دست در اقدامات تهاجمي طوالني مدت 

 برق ناخن -خودداري ازاستفاده از الك

  رعايت اصول بهداشت فردي،كوتاه بودن ناخن

به علت اينكه عفونت ادراري از باالترين ميزان  نداژسو” ي در پروسيجرهاي پرستاري خصوصارعايت اصول استريليت

 .عفونتهاي بيمارستاني برخوردار است

بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار مي ” بستري خصوصاانجام آموزش هاي مربوط به تنفس عميق در بيماران 

گيرندجهت جلوگيري از ابتال به پنوموني بعنوان دومين بيماري كه بعلت عفونتهاي بيمارستاني در بخش هاي بستري 

 .بوجود مي آيد

 

اي محيط مرطوب مناسبترين مكان جهت كلونيزاسيون ميكرو ارگانيسم مي باشد لذا در هنگام اجراي پروسيجره

 :موارد زير” پرستاري دقت الزم بعمل آيد خصوصا

 

تميز  ”در هنگام رگ گيري دقت گردد كه خون بيمار كناره هاي آنژيوكت ريخته نشود ودر صورت ريخته شدن فورا-1

 .گردد

 . آنژيوكت بدرستي فيكس گردد زيرا يكي از موارد فلبيته شدن عروق حركت آنژيوكت يا اسكالپ است-2

 .ه اين كار مبادرت گرددب خشك الكلي پنبه با …نژيوكت و اسكالپ وجهت خروج آ-3

 .موضع رگ گيري بالفاصله بعد از فلبيت شدن تعويض گردد-4

ايده ال است كه جهت كليه اقدامات تهاجمي به وريد و شريان از پنبه الكل همراه با بتادين استفاده گردد . وجهت -5

 .درصد استفاده گردد 70موارد از الكل با غلظت تزريقات عضالني و زير جلدي و ساير 

 

 .با نيدل سوراخ نگردد بهتر استجهت تخليه هواي باتل سرم از روش صحيح استفاده شود و 

 . در صورت بروز هر گونه مشكل در زمينه كنترل عفونت با سوپروايزر كنترل عفونت تماس بگيريد
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 ابیماریزراهکارهایی جهت پیشگیری از انتقال عوامل 

 :احتياط هاي استاندارد

 

رهنمودهايي هستند كه به منظور جلوگيري از انتقال عوامل بيماري زا از طريق ترشحات بدن بيمار )مثل خون و 

مايع مغزي نخاعي( به پرسنل تدوين شده و در مورد تمام بيماران اعم از بيماران عفوني و غير عفوني الزم االجرا 

 . است

 

 :شامل موارد زير استاين احتياط ها 

 

 بهداشت دست ها-1

 .… استفاده از وسايل كمك كننده شخصي مثل دستكش گان عينك ماسك-2

 امحاء صحيح زباله هاي بيمارستاني-3

و رعايت احتياطات هوايي /قطرات/ و تماسي از طريق آشنايي با راههاي انتقال  ايزوالسيون بيماريهاي عفوني -4

 يل حفاظت فردي و نكات احتياطات متناسب با نوع انتقالبيماري و استفاده از وسا

 ضد عفوني كليه ابزاري كه جهت درمان و مراقبت از بيماران مورد استفاده قرار گرفته اند-5

 ضد عفوني سطوح بيمارستاني-6

 رعايت احتياط هاي الزم جهت تزريق بي خطر-7

ري زا از طريق خون مثل اموزش پرسنل انجام رعايت اصول پيشگيري كننده در برابر انتقال عوامل بيما-8

 واكسيناسيون و تيتراژدوره اي براي بيماريهايي از قبيل هپاتيت ب

 

 شستن دست

 

مهمترين عامل انتقال عفونتهاي بيمارستاني دست آلوده است. با شستن مكرر و صحيح دستها با آب و صابون 

شسته مي شوند. شستن صحيح دستها بهترين راه  آلودگيها سلولهاي مرده و باكتريهاي موجود روي پوسته

پيشگيري از انتقال عفونتها است. پوشيدن دستكش به هيچ عنوان جايگزين شستن دست نمي شود. شستن دستها 

موجب پيشگيري از انتقال عفونت از بيمار به پرستار و بالعكس همچنين از پرسنل به ساير همكاران و از بيمار به 

 .دبيمار ديگر مي گرد
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 :شستن دست در موارد ذیل الزامی است

 

 از تماس با بيمارقبل ـ 

 آسپتيكقبل از انجام پروسجرـ 

 :پس از تماس با خون ترشحات و مايعات دفعي و پانسمان و وسايل آلوده بيمارـ 

 از تماس با بيمارپس ـ 

 پس از تماس با محيط مجاور بيمارـ 

 

 :مرحله شست شوی دست شامل 6

 

 دستابتدا كف 

 پشت دست

 بين انگشتان

 پشت ناخن ها

 انگشت شصت 

 نوك انگشتان

 نكته:

 .هنگام شستن دست بايستي از دستشويي فاصله گرفت تا از خيس شدن و آلوده شدن يونيفرم پيشگيري گردد -1

 .ابتدا حلقه و ساعت بيرون آورده شود سپس آستين را باالزده و آب با فشار و دماي مناسب تنظيم گردد -2

 .دقيقه ميباشد 3-1زمان استاندارد جهت شستشوي دست 

 

 Nosocomial Infection عفونتهای بیمارستانی

 

تا  48به عفونتهايي اطالق مي شود كه در هنگام پذيرش بيمار وجود نداشته ودر طول درمان در بيمارستان ظرف 

بيمار به آن مبتال نبوده و در دوره كمون  ساعت بعد از پذيرش اتفاق افتاده باشد به شرط اينكه در مرحله پذيرش 72

ويا بدنبال كار  روز( پس از ترخيص بيمار 30تا 10طي دوره اي مشخص ) بدنبال اعمال جراحي يا.بيماري هم نباشد

 گذاشتن جسم خارجي در بدن بيمار در يك سال گذشته رخ دهد.
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 : شایعترین عفونتهای بیمارستانی عبارتند از

 

 .ادراريعفونتهاي  -1

 عفونت هاي تنفسي  -2

 خونعفونت هاي  -3

 عفونت زخم جراحي  -4

 

 :(UTI) عفونت دستگاه ادراري 

 

آسانترين آنها از نظر درمان به حساب مي آيندو كمترين مشكل ” شايعترين عفونتهاي بيمارستاني هستند و عمدتا

 .را از خود به جاي مي گذارند

نوع عفونت در بيمارستان همراه مي باشند شامل :مونث بودن؛طول مدت چهار عامل خطر اساسي با ايجاد اين 

 .است E-Coli كاتتريزاسيون ادراري شايعترين ميكرو ارگانيزم كه باعث عفونت ادراري مي شود اشرشيا كولي

 

 :تذكرات

 

 .ي براي تشخيص عفونت ادراري نيستكشت مثبت از نوك كاتتر ادراري، تست آزمايشگاهي قابل قبول ـ 1

 (.آوري به روش تميز اسيون يا جمعكشت ادراري را بايد با روشهاي مناسب انجام داد ) مانند كاتتريزـ 2

 .عانه انجام داد در نوزادان، كشت ادراري را بايد از ادرار حاصل از كاتتراسيون يا آسپيراسيون فوقـ 3

اي كه به طور آسپتيك از طريق  بايد با نمونه كشـت مثبت ادراري از نمونه ادرار در كيسه، غير قابل اعتماد بوده و

 .عانه به دست آمده، تأييد شود كاتتريزاسيون يا آسپيراسيون فوق
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 .با اتخاذ راهکارهای ساده زیر می توانیم احتمال شیوع عفونت های ادراری را به حداقل برسانیم

 

 .پروسيجر كاتتريزاسيون بايد استريل انجام شود -1

نفره انجام شود ولي در صورت كمبود پرسنل و انجام كار به صورت يك نفره قبل از پوشيدن  2بايد پروسيجر  -2

 .دستكش استريل وسايل را آماده كنيد

 .پس از نصب فولي جهت جلوگيري از كشيده شدن كاتتر آنرا با چسب به ران و يا شكم بيمار ثابت كنيد -4

 .مي ماند و از جدا كردن يورين بگ خودداري شود سيستم فولي و يورين بگ هميشه بسته باقي -5

يورين بگ هميشه در سطح پايين تري نسبت به مثانه قرار گيرد و از گذاشتن يورين بگ بر روي كف بخش يا  -6

 … يا و باند با هنگر نبودن صورت در و شود وصل هنگر به حتماً بگ يورين و شود خودداري …صندلي و چهارپايه و 

 .شود بسته تخت به

 .در هر شيفت شستشوي پرينه و اطراف كاتتر با آب و صابون انجام شود -7

 گزارش موارد غيرعادي مانند هماچوري و كدر شدن ادرار و يا تب در بيماران به پزشك مربوطه -8

 ثبت تاريخ نصب فولي در كاردكس در جاي مخصوص -9

 .اردي كه اختالل در عملكرد آن ايجاد شده باشدتوصيه نمي شود.مگر در مو به صورت روتينتعويض كاتتر  -10

 .در صورت وجود نشانه هاي عفونت ، نمونه ادرار تهيه و فوراً جهت كشت ارسال گردد -11

نبايد اجازه داد كه ادرار در لوله جمع شود. براي اينكه از عفونت جلوگيري شود بايد ادرار به آزادي در لوله  -12

بخورد يا دور خود بچرخد باعث اختالل تخليه مي شود و بدين وسيله مقداري ادرار در جريان يابد. هرگاه لوله تا 

 .قوس ها و حلقه هاي لوله راكد مي ماند

ساعت يكبار )يا در صورت زياد بودن  8براي پيشگيري از ازدياد باكتري ها بايد ادرار درون كيسه را حداقل هر  -13

 .حجم ادرار در فواصل كمتر( تخليه كرد
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 :عفونت تنفسي يا پنوموني

 

بستري مي شوند  ICU بيماراني كه بيشترين خطر ابتال به پنوموني بيمارستاني را دارند آنهايي هستند كه در

بخصوص كساني كه لوله گذاري داخل تراشه مي شوند؛سطح هوشياريشان مختل مي شود و لوله هاي بيني معده اي 

؛بيماران مبتال به بيماري مزمن ريه ؛بيماراني كه تحت مراقبت بعد از عمل برايشان گذاشته مي شود؛بيماران مسن 

برابر بيشتر باشد .ميزان  20تا  10قرار دارند.در بيماراني كه زير ونتيالتور هستند ؛ميزان بروز پنوموني ممكن است 

 . در صد است 33مرگ ومير پنوموني بيمارستاني حدود 

نشت باكتري از كنار كاف لوله داخل تراشه و يا به علت باكتري هايي كه در دستگاه  بيماراني كه ونتيله باشند به علت

هاي نبواليزر و مرطوب كننده؛متراكم شده اند و هنگام ونتيالسيون به صورت معلق در مي ايند؛در معرض خطر به 

 .پنوموني هستند

دچار تب ” ود كه بيمار جديداوقتي بايد شك به پنوموني بر انگيخته ش ICU در بيماران غير بستري در

 .،سرفه،لكوسيتوز و توليد خلط شده باشد و انفيلتراسيون جديدي در راديوگرافي قفسه سينه اش پيدا شود

در پنوموني بيمارستاني عمده ترين ارگانيزم هايي كه نسبت به آنها نگراني وجود دارد ارگانيزم هاي هوازي گرم 

ب پنوموني بيمارستاني پسودومونا آئروژينوزا ،استافيلوكوك طاليي،كلبسيال منفي است.شايعترين ارگانيزمهاي مسب

 .پنومونيه و سوش هاي انترو باكتر مي باشند

 

  :عفونت محل زخم جراحي

 

در ارزيابي تب بعد از عمل جراحي در يك بيمار بايد محل زخم را به دقت بررسي كرد .اگر چه عفونت محل زخم 

عفونت هاي بيمارستاني را شامل مي شود ولي تعيين ميزان واقعي اين عفونت بخصوص در صد موارد  25-30جراحي 

 .هنگامي كه بيماران به مدت كوتاهي در بيمارستان بستري مي شوندمشكل است

ساعت  2عوامل خطري كه در بروز عفونت زخم دخالت دارند عبارتند از :جراحي شكمي ،جراحي هايي كه بيشتر از 

راحي هاي آلوده ، وجود درن ،طول مدت اقامت در بيمارستان قبل از عمل به طوري كه با هر طول كشيده باشد،ج

ساعت قبل از عمل يا بيشتر  24هفته اقامت قبل از عمل ميزان عفونت دو برابر مي شود،شيو محل عمل بخصوص اگر

 .صورت گرفته باشد
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رئوس،استافيلو كوك اپيدرميديس، انتروكوك و شايعترين ارگانيزم ها در عفونت محل زخم جراحي استافيلوكوك او

 .باكتري هاي بي هوازي مي باشند

 . شايعترين محل ورود عفونتهاي مربوط به وسايل داخل عروقي ،محل قرار گيري اين وسايل مي باشد

منفي بوده و از ارگانيزم هايي كه با باكترمي همراه بوده اند بيشترين افزايش مربوط به استافيلوكوك هاي كو ا گوالز 

بعد از آن سوش هاي كانديدا قرار دارند . علل اصلي ديگر باكترمي مربوط به كاتترها،استافيلوكوك طاليي و انترو 

 .كوك ها بوده اند

 رعايت گردد. دستورالعمل كلي جهت تاريخ تعويض كاتترهاي بيماران

تعويض پوشك بيماران در صورت آلوده بودن ,.توجه : در هر شيفت كاري حداقل يكبار بيمار مراقبت از فولي بگيرد

 بعد از شست شو به محض آلودگي ودر صورت عدم آلودگيدر هر شيفت تعويض پوشك بايد انجام شود

نكته : كليه كاتترهاي متصل به بيماران در صورت آلوده شدن به خون و عفونت بايد بر اساس نياز تعويض شوند و 

 .ايد در نظر گرفته شودنظر پزشك نيز در تعويض موارد فوق ب

 

درصورت مشاهده عالیم عفونت فرم مربوطه عفونت های بیمارستانی تکمیل و به واحد کنترل عفونت اطالع  >نكته

 رسانی شود.<

 

 :درمانیدستورالعمل کمک های اولیه فوری پس از تماس در کارکنان بهداشتی، 

اقدامات و روش هاي درماني شامل موارد ذيل است ، كمك با توجه به اينكه جراحات و اتفاقات عمده در حين انجام 

 :شودهاي اوليه فوري مطابق با دستورالعمل جهت بهره برداري اعالم مي

 . فرورفتن سرسوزن بدست كاركنان بهداشتي درماني •

 : پاشيده شدن خون و يا ساير ترشحات آلوده بدن بيمار به •

 بريدگيهاي باز •

 (ملتحمه )چشمها •

 (مخاطي ) براي مثال داخل دهان غشاء •

 .گازگرفتگي كه منجر به پارگي اپيدرم شود •
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  :كمك هاي اوليه فوري

 

 ـ شستشوي زخم با صابون و آب ولرم1الف ( 

 عدم دستكاري و فشار موضع ـ2 

 ـ خودداري از مالش موضعي چشم3

 . ـ شستشوي چشم ها و غشاء مخاطي با مقادير زياد آب در صورت آلودگي4

 . ب ( گزارش فوري سانحه به سوپروايزر باليني

ج ( ثبت رسمي مورد گزارش شده در گزارشات حين كار توسط سوپروايزر و پروندة بهداشتي كاركنان و طرح 

 دركميته كنترل بيمارستاني وپيگيري 

 . د ( تشكيل پرونده و پي گيري مورد

ان : در صورتي كه آلودگي منبع تماس ) بيمار ـ مددجو( هـ ( بررسي ميزان خطربيماريزايي ناشي از تماس در كاركن

محرز باشد، الزامي است فرد مزبور مورد تماس در حداقل زمان ممكن ترجيحاًدرعرض ساعت اول  HIV با عفونت

 .تحت مراقبتهاي درماني با نظر پزشك متخصص عفوني قرار گيرد

خون از فرد مورد تماس  5cc-10مي باشد،  HBV/HIV و ( در صورتي كه منبع آلوده به عنوان مورد شناخته شده

 .شودگرفته و به منظور پي گيري آتي ذخيره مي

اخذ و  HIV و C/B خون از منبع تماس جهت بررسي هپاتيتcc 5-10ز ( پس از تماس جهت تعيين عفونت منبع ، 

 .مورد آزمايش قرار مي گيرد

 ماتي را بايد انجام داداگر به هر دليلي با ويروس ايدز مواجه شديد چه اقدا

 هر چه سريعتر با آب و صابون محل را شستشو بدهيد- 1

 .اگر مخاط آلوده شده بود با آب فراوان شستشو بدهيد- 2

 .زمان وساعت تماس را يادداشت واطالع دهيد – 3
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گي اثر بخش ساعت پس از آلود 72هفته عليه ايدز شروع ميگردد)حداكثر تا 4بال فاصله درمان به مدت حداقل – 4

 (است

  )در سه نوبت) هفته ششم وماه سوم وماه ششم HIV   آزمايش  - 5

از اهداء خون واعضاء خوداري نمايند همچنين در خانمها عالوه بر موارد مذكور توصيه ميگردد تا از بارداري  – 6

 .وشيردهي پرهيز نمايند

 .ماه درمان انجام ميگردد 12اگر جواب آزمايش مثبت بود  – 7

اگر آلودگي از طريق سوزن باشد توصيه ميگردد تا تدابير الزم جهت آلودگي به ويروس هپاتيت هم انجام پذيرد  – 8

مانند تزريق بال فاصله ايمونوگلوبولين و واكسن همزمان در دو نقطه متفاوت و انجام آزمايشات مربوط به ويروس 

 ”هپاتيت

 ته، نياز به اقدام خاصي نيست ولي در صورت مصونيت ناكافي بايددر صورت وجود آنتي بادي كافي در فرد تماس ياف

HBIG و واكسن دريافت كند . 

 

 

 (Precautions Standard )احتیاط های استاندارد

 

احتياط هاي استاندارد،جايگزين احتياط هاي همه جانبه يا عمومي شده است و رعايت آنها براي تمام بيماران ضروري 

خون، تمام مايعات بدن، ترشحات و مواد دفعي بدن بجزعرق)بدون در نظر گرفتن خون قابل است.در صورت تماس با 

 :رويت در آنها(، پوست آسيب ديده ومخاط ها،رعايت موارد زير ضروري است

 پوشيدن دستكش -1

ته شستن دست ها بالفاصله پس ازخروج دستكش ها از دست . دست ها بايد درفواصل تماس بين بيماران نيز شس -2

 .شوند.رفع آلودگي دست ها بايد قبل و بعد ازتماس با بيماران و بالفاصله پس ازخروج دستكش ها صورت گيرد

استفاده از گان، محافظ چشم همراه با ماسك يا محافظ صورت در صورت انجام اعمالي كه احتمال پاشيده يا پخش -3

 .شدن مايعات بدن وجود دارد
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 RECAPل تيز،درپوش سوزن ها نبايد مجددا روي سوزن ها قرار گيرد)عدمعدم دستكاري سوزن ها و وساي -4

 .كردن (،سرسوزن نبايد خم يا شكسته شوند

 .سر سوزن ها و وسايل نوك تيز بايد در ظروف مقاوم به سوراخ شدگي دفع گردند -5

 نكاتي در مورد نحوة آماده كردن داروها و سرمها

 

 شستشوي دستها قبل از آماده كردن و دادن هر نوع داروي تزريقي و خوراكي انجام شود  -

هر نوع داروي تزريقي بايد فقط بوسيلۀ سرنگ مجزا كشيده شده يا حل گردد و در موقع كشيدن دارو به داخل  -

 .سرنگ دقت شود كه دست با بدنۀ پيستون تماس پيدا نكند

آماده كردن يا حل كردن چند نوع داروي مختلف يا مشابه اكيداً ممنوع مي استفاده از سرنگ مشترك جهت  -4

 .باشد

جهت جلوگيري از آلودگي ميكروبي، در مورد ويالهاي تزريقي به شكل وريدي بايد با يك سرنگ دارو حل شده  -5

 .و با سرنگي ديگر دارو به بيمار تزريق گردد

 .ن طبق دستور كارخانۀ سازنده دارو توجه و بدقت عمل شودبه نحوه و شرايط نگهداري دارو پس از حل شد -6

داروهايي كه پس از حل شدن براساس دستور كارخانۀ سازنده مجاز به نگهداري مي باشند حتماً روي آنها تاريخ  -7

 .و ساعت درج شود

 .شود رعايت دقيق بطور …شرايط نگهداري داروها از قبيل حفظ دماي مناسب ، محافظت از نور و  -8

چنانچه تجويز برخي از داروها نياز به مالحظات خاص نظير محافظت مسير تزريق از نور ، كنترل عالئم حياتي و  -9

 .گردد انجام الزم اقدامات حتماً دارد …

درب الستيكي ويالهاي تزريقي و محل وارد كردن ست سرم در سرمها به هيچ وجه استريل نمي باشد و بايد با  -10

 .وني كنندة مناسب قبل از استفاده كردن ضد عفوني شودمحلول ضدعف

از سوراخ كردن و زدن سوزن به محفظۀ پالستيكي سرمهاي تزريقي جهت افزايش سرعت تزريق و جلوگيري از  -11

جمع شدگي محفظۀ پالستيكي كه موجب ورود هواي غير استريل محيط به محلول استريل داخل محفظه مي شود 

 .ستهاي سرم كه مجهز به فيلتر مي باشند جهت برطرف شدن اين مشكل استفاده گردد اكيداً اجتناب و از
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در مورد داروهاي خوراكي به ويژه قرصها و كپسولها از تماس مستقيم دست با دارو اجتناب شده و دارو با بسته  -12

 .بندي ايجاد شده توسط شركت سازنده در اختيار بيمار قرار داده شود

جهت استفاده مجدد به لحاظ پيشگيري از هرگونه اشتباه بدون روكش  مابقي قرصهاي شكسته شده از نگهداري  -13

 .خودداري شودبو نيز آلوده شدن دارو 

از استفادة هر نوع داروي خوراكي يا تزريقي كه تغيير رنگ پيدا كرده حتي در صورت كمبود جداً خودداري  -14

 .گردد
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 مدیریت خطر

 

 

احتمال بروز خطا به معناي امكان بروز يك حادثه ناخوشايند و فقدان است و قسمتي از زندگي ما به شمار مي رود  

.ما همواره در معرض دامنه وسيعي از موارد خطر زا هستيم و قسمت زيادي از وقتمان را در تالش براي اجتناب از 

زيابي حوادث نه براي پيدا كردن مقصر و اعمال تنبيه و تصادف ، جراحت و يا حوادث نا خوشايند مي گذرانيم . ار

سرزنش است بلكه امكان يادگيري ، تشخيص و درمان يك مشكل عمده را در طراحي و كاركرد سيستم سالمت به 

 ما نشان مي دهد . 

يي ، فرآيند مديريت خطر باليني در مورد طراحي ، سازماندهي و تعيين مسير يك برنامه باليني است كه شناسا

 ارزيابي و نهايتا كنترل خطر را شامل مي شود . 

 

 سلسله مراتب مدیریت خطر 

 ايجاد زمينه مناسب : براي مديريت خطر بايد مسائل اقتصادي ، سياسي و قانوني در نظر گرفته شود . -1

ح وظايف شغلي شناسايي ريسك : پس از بررسي سير فعاليت ها و نقش افراد در انجام آن ها  و با توجه به شر -2

افراد مبادرت به شناسايي خطراتي مي نماييم كه در حين اجراي وظايف ممكن است رخ دهد ، آن را ليست كرده و 

 به احتمال و شدت وقوع آن ها توجه مي نماييم .

ي آناليز خطر : پس از شناسايي خطر به منظور تعيين فعاليتي براي كاهش آن آناليز صورت مي گيرد . فاكتورها -3

 قابل توجه در آناليز عبارتند از : 

 -احتمال رخداد حادثه 

 -هزينه حادثه در صورت وقوع

 در دسترس بودن روش ها براي كاهش احتمال رخداد يك حادثه-

 -هزينه راه حل هاي موجود كاهش خطر ) مادي ... (
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برخورد با خطر : دامنه اي از انتخاب ها براي مقابله با خطرات باليني قابل دسترس است . تصميم گيري بايد بر  -4

اساس هزينه مالي مقابله با خطر و هزينه بالقوه جبران آن خطر استوار باشد . هزينه جلوگيري از يك حادثه شديد 

 ف باشد . ولي نادر ممكن است بسيار بيشتر از هزاران حادثه ضعي

 

 شیوه های متعدد برای مقابله با خطر 

الف ( كنترل خطر : در مورد خطاهاي غير قابل حذف گام هاي پيشگيرانه به منظور به حداقل رسانيدن احتمال بروز 

 آن از طريق راهنمايي هاي باليني ، پروتكل ها و سير مراقبت ها برداشته شود . 

طا غير قابل اجتناب باشد حداقل اين خطر بايد شناخت شود و يك گام ب( پذيرش خطر : در مواردي كه وقوع خ

 جلوتر از اين گونه خطرات برداشته شود . 

 ج ( اجتناب از خطر : با فهم علل بروز خطا و انجام عملكرد مناسب از بروز خطر اجتناب كرد . 

رد مي توانيم عواقب و عوارض بالقوه د ( كاهش و يا به حداقل رساندن خطر : در مواقعي كه نتوان خطري را حذف ك

 آن را محدود كنيم كه راهكار آن شامل آموزش و استفاده از راهنماي باليني و خط مشي است . 

 ه ( انتقال خطر : به معني جا به جايي خطر به موقعيت ديگر است . 

ارزيابي مديريت خطر : ارزيابي رويكردهايي كه براي شناسايي ، آناليز و مديريت خطر به كار رفته است مرور و  -5

 ارزشيابي مي شود 
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 چشم انداز بیمارستان 

 

ست        سعه پايدار بر آن ا سالم به عنوان محور تو سان  تا از طريق بهره گيري از دانش و  اين مركز با نگاه به آرمان ان

ستاني    در حيطه سطح   فناوري هاي نوين به باالترين ست يابد و  شاخص هاي بيمار عنوان  به و آموزش فراگيران د

 . دمطرح باش منطقهدر سطح ، آموزشي و پژوهشي درماني  خدماتارائه دهنده  برترين مركز

 

 

 

 

 رسالت بیمارستان 

 

ستفاده از اختيارات بيمارستان هاي هيات         مركز درماني معتمدي به عنوان تنها بيمارستان شهرستان گرمسار ، با ا

ــايتمندي مراجعين از طريق       ــطح ايمني و كيفيت خدمات ، دانش و تجربه         امنايي ، با هدف افزايش رض ارتقاء س

 اني مؤثر و كارآمد به بيماران مي پردازد.نيروهاي متعهد ، تجهيزات و امكانات موجود به ارائه خدمات درم
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 حقوق گیرنده خدمت

 

 دريافت اطالعات  ـ 1

 .قرار دارد خدمت گيرندگان ديد در معرض و دسترس در خدمت گيرندة حقوق منشورـ 1ـ 1

 ارائۀ مسئول پزشكي گروه اعضاي اي حرفه رتبۀ و مسئوليت نام، درخصوص خدمت گيرندة به بيمارستانـ 2ـ 1

 اطالع يكديگر، با آنها اي حرفه ارتباط تحصيلي ( و پايۀ و رشته ذكر دانشجو ) با پرستار، پزشك، ازجمله مراقبت

 .مي نمايد رساني

 را براي كاركنان مختلف رده هاي شناسايي بهداشت ، وزارت مصوب پوشش مقررات رعايت با بيمارستانـ 3ـ 1

 .مي نمايد تسهيل خدمت گيرندگان

 عوارض روش و هر قوت و ضعف نقاط درماني، و تشخيصي روش هاي درخصوص خدمت گيرندة به بيمارستانـ 4ـ 1

 تصميم گيري درروند تأثيرگذار اطالعات تمام نيز و آن عوارض و پيش آگهي بيماري، سير تشخيص ، آن، احتمالي

 هاي شيو به خدمت شرايط گيرندة با متناسب و مناسب زمان در كافي، ميزان به و مطلوب نحو به خدمت گيرندة

 .مي نمايد اطالع رساني درك قابل و ساده

 در گروه پزشكي اصلي اعضاي و معالج پزشك به دسترسي نحوة درخصوص خدمت گيرندة به بيمارستانـ 5ـ 1

 .مي نمايد رساني اطالع درمان، طول

 درماني و از اعم بيمارستان خدمات دربارة مراجعان و خدمت گيرندة به پذيرش زمان در بيمارستانـ 6ـ 1

 آن ، همچنين ضوابط و بيمارستان قرارداد طرف هاي بيمه بيني ، پيش قابل هاي هزينه و ضوابط غيردرماني ،

 .مي نمايد رساني اطالع حمايتي هاي سيستم

 .مي نمايد اطالع رساني مرتبط پژوهشي اقدامات تمام درخصوص خدمت گيرنده به بيمارستانـ 7ـ 1

 درهرگونه شركت عدم يا شركت بر مبني وي تصميم گيري كه مي دهد اطمينان خدمت گيرندة به بيمارستانـ 8ـ 1

 .نخواهد داشت سالمت خدمات دريافت نحوة و تداوم در تأثيري پژوهش ،
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 در پژوهش اخالق ملي كدهاي رعايت به مربوط مقررات و قوانين كه مي نمايد حاصل اطمينان بيمارستانـ 9ـ 1

 .مي شوند رعايت دارد كار و سر انساني موضوعات با كه تحقيقاتي طرح هاي تمام با رابطه در

 .مي نمايد اطالع رساني خدمت گيرنده اموال از حفاظت خط مشي درخصوص خدمت گيرندة به بيمارستانـ 10ـ 1

 

 مطلوبيت خدمات سالمتـ 2

 .نمايد مي ارائه مناسب سالمت خدمات خدمت، گيرندة به بيمارستانـ 1ـ 2

 .نمايد مي ارائه مناسب سالمت خدمات مراقبت، هزينۀ تأمين به توجه بدون اورژانس، موارد در بيمارستان،ـ 2ـ 2

 خدمات ارائۀ از پس نباشد، مقدور اورژانس موارد در مناسب سالمت خدمات ارائۀ كه درصورتي بيمارستان،ـ 3ـ 2

 . نمايد مي فراهم را مجهز واحد به خدمت گيرندة انتقال زمينۀ الزم، توضيحات و ضروري سالمت

 

 پذير هاي آسيب ه گروـ 3

بيماران  سالمندان، ناتوان، افراد باردار، زنان كودكان، جمله از جامعه پذير آسيب ههاي گرو از بيمارستانـ 1ـ 3

 ديگر جمعيت هاي و سرپرست بدون افراد جسمي، و ذهني معلوالن مجهول الهويه، خدمت گيرندگان رواني،

 .نمايد مي حمايت ( درماني و ايمني فيزيكي، تجهيزاتي، مناسب) به طور خطر، درمعرض

 

 احتضار در حال گيرندة خدمتـ 4

 و مهرباني با توأم و محترمانه هاي مراقبت است زندگي پاياني مراحل در كه خدمتي گيرندة به بيمارستانـ 1ـ 4

 .نمايد مي ارائه همدردي

 از خويش زندگي لحظات آخرين در احتضار درحال خدمت گيرندة كه نمايد مي فراهم شرايطي بيمارستانـ 2ـ 4

 .گردد برخوردار است ديدارشان به مايل كه افرادي همراهي مصاحبت و

 

 محرمانه بودن اطالعات ـ 5

 گيرندة طرف از مجاز افراد درماني، گروه خدمت، گيرندة تنها كه نمايد مي حاصل اطمينان بيمارستانـ 1ـ 5

 .باشند داشته دسترسي اطالعات به توانند مي شوند، مي تلقي مجاز قانون حكم به كه افرادي و خدمت
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 را باليني پروندة در شده ثبت اطالعات تمام تصوير خدمت، گيرندة درخواست درصورت بيمارستانـ 2ـ 5

 .دهد قرار مي وي دردسترس

 

 حريم خصوصي حفظـ 6

 .نمايد مي ارائه خدمت گيرندة خصوصي حريم حفظ به احترام با را سالمت خدمات بيمارستان،ـ 1ـ 6

 .نمايد مي فراهم را خدمت گيرندة خصوصي حريم حفظ تضمين جهت الزم امكانات تمام بيمارستانـ 2ـ 6

 استفاده ويژه، مراقبت هاي بخش خصوص به ها بخش همۀ در كه است نموده فراهم را شرايطي بيمارستانـ 3ـ 6

 .باشد پذير امكان بيمار، درخواست درصورت  ( بانوان ويژه به بيماران ) به خدمات ارائۀ براي همگن پرسنل از

 مصدومين و خدمت گيرندة به فوري رساني كمك براي مانعي نبايد همگن، پرسنل از استفاده بيمارستان درـ 4ـ 6

 .باشد

 به نيازي درماني و تشخيصي مراحل در كه خدمت گيرندة بدن از مناطقي شدن پوشانده از بيمارستانـ 5ـ 6

 .نمايد مي كسب اطمينان ندارند مداخله

 .نمايد مي رعايت را بيماران پوشش ملي استانداردهاي بيمارستانـ 6ـ 6

 

 همراه گيرندة خدمتـ 7

 همراه معتمد فرد معاينات، ازجمله تشخيصي مراحل در تا دهد مي اجازه خدمت گيرندة به بيمارستانـ 1ـ 7

 برخالف امر اين اينكه مگر است كودك حق درمان مراحل تمام در كودك والدين از يكي باشد)همراهي داشته

 باشد( پزشكي هاي ضرورت

 

 خدمت اعتقادي گيرندة عبادي و به نيازهاي اسخـ پ8

 اعتقادي عبادي خدمات زمينۀ در خدمت گيرندة هاي درخواست به پاسخ براي مكتوب فرآيندي بيمارستانـ 1ـ 8

 .نمايد مي عمل آن به و دارد را

 آموزش ـ 9

 .نمايد مي دريافت را درمان استمرار براي ضروري هاي آموزش خدمت يرندةـ گ1ـ 9



53 

 

 

 و مشاركت انتخاب آزادانهـ 10

 دريافت بر مبني خدمت گيرندة آگاهانۀ و آزادانه گيري تصميم و انتخاب امكان بودن فراهم از بيمارستانـ 1ـ 10

 .نمايد مي كسب اطمينان جامع، و كافي اطالعات

 و گيري تصميم جهت كافي و الزم زمان بيمار، شرايط گرفتن درنظر با اطالعات، ارائۀ از پس بيمارستانـ 2ـ 10

 .دهد قرارمي خدمت گيرندة اختيار در انتخاب

خواهي  نظر وي از و انتخاب مشاور عنوان به را دومي پزشك ا دهد مي حق خدمت گيرندة به بيمارستانـ 3ـ 10

 .كند

 يا پذيرش از ناشي احتمالي عوارض از كامل آگاهي از پس پيشنهادي هاي درمان رد يا قبول از يمارستانـ 4ـ 10

 دهد، قرارمي خطر درمعرض را ديگري شخص درمان، از امتناع كه مواردي يا خودكشي موارد در مگر آن رد

 .نمايد مي كسب اطمينان

 واجد خدمت گيرندة كه زماني در را آتي درماني اقدامات درمورد خدمت گيرندة قبلي نظر اعالم يمارستانـ 5ـ 10

 اقدامات راهنماي عنوان به وي، گيري تصميم ظرفيت فقدان زمان در و نمايد مي ثبت است گيري تصميم ظرفيت

     .دهد مي قرار خدمت گيرندة جايگزين گيرنده تصميم و سالمت خدمات كنندگان ارائه اختيار در پزشكي

 

 رضايت آگاهانهـ 11

ياولي  خدمت ازگيرندة كتبي اخذرضايت نيازبه كه درمانهايي و ازاقدامات مشخص ليست يك بيمارستانـ 1ـ 11

مواردذيل  شامل مذكورحداقل ليست ميگردد، اخذ آن براساس آگاهانه ورضايت است دسترس در دارد، او قانوني

 :است

 جراحي و تهاجمي درماني تشخيصي اقدامات

 عميق تا متوسط بخشي آرام و بيهوشي

 خوني ه هاي فرآورد و خون از استفاده

 تحقيقات

 آنژيوگرافي( درماني، شيمي پرتودرماني، درماني، شوك :شامل پرخطر)حداقل درماني اقدامات
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 خدمت، ازگيرندة معالج، پزشك مسئوليت با و ديده آموزش كاركنان توسط مستند فرآيندي طي بيمارستانـ 2ـ 11

 .نمايد مي اخذ آگاهانه رضايت

 از قبل فعلي روش هاي جايگزين و محاسن خطرات، زمينۀ در الزم اطالعات دهند، مي نشان ستنداتـ م3ـ 11

 اختيار در درك، قابل و ساده زبان به وي، قانوي ولي لزوم درصورت و خدمت گيرندة از آگاهانه نامۀ رضايت اخذ

 .گيرند قرارمي خدمت گيرندة

 وي قانوني ولي لزوم درصورت و خدمت گيرندة انگشت اثر امضا، ساعت، تاريخ، با همراه شده، اخذ رضايتـ 4ـ 11

 .گردد مي درج خدمت گيرندة پروندة در بوده

 مي اخذ خدمت گيرندة از سرپايي، يا بستري پذيرش زمان در مراقبتي خدمات عمومي نامۀ رضايت اگرـ 5ـ 11

 .است شده مشخص وضوح به آن هاي محدوديت دامنه و شود،

 

 خدمت از گيرندة هزينۀ خدمات نحوة دريافت ـ 12

 .گيرد مي انجام موجود هاي نامه آيين و قوانين براساس خدمت، گيرندة از خدمات هزينۀ دريافتـ 1ـ 12

انجام  جاري قوانين براساس و مالي مالحظات بدون پزشكي، درفوريتهاي ضروري اقدامات تمام نجامـ ا2ـ 12

 .ميگيرد

 هاي تخصص وجود از قبالً درماني، مراكز ساير در درمان ادامۀ و اعزام ضرورت درصورت خدمت گيرندةـ 3ـ 12

 درصورت و گردد مي مطلع مقصد درماني مركز در خدمات هاي بيمه پوشش و ها تعرفه ميزان درمان، براي الزم

  .دارد انتخاب حق امكان
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 به شكايات نظام كارآمد رسيدگي ـ 13

 .است شده نصب رؤيت قابل محلي در فرآيند صاحبان نام ذكر با پيشنهادات يا شكايات اعالم فرآيندـ 1ـ 13

 دركيفيت اختالل وجودآمدن به و مجازات از ترس بدون تا دهد مي اطمينان خدمت گيرندة به يمارستانـ ب2ـ 13

 مقررات و قوانين بارعايت و محترمانه اي شيوه به شفاهي و كتبي به صورت نام، ذكر بدون سالمت، خدمات دريافت

 .پيشنهاد دهد يا نمايد شكايت ذيصالح مقامات به

 مي راجبران وي به وارده خسارت مينمايدو رسيدگي خدمت گيرندة شكايت به وقت دراسرع بيمارستانـ 3ـ 13

 .نمايد

 

 گيرندة خدمت سنجش رضايتـ 14

 .دهد مي قرار سنجش مورد را خدمت گيرندة رضايت بيمارستانـ 1ـ 14

 .اند شده مستند آن براساس مناسب اي مداخله برنامۀ اجراي و طراحي و نتايج تحليلـ 2ـ 14

 

 ها روش خط مشي ها و ـ 15

 تدوين رعايت حقوق گيرندگان خدمتدر خصوص  روشني و شفاف هاي روش و ها مشي خط بيمارستانـ 1ـ 15

 نمايد. مي اجرا و نموده

  



56 

 

 

 فصل چهارم

  
قوانین و مقررات 

 بیمارستان
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 پوشش استانداردهای رعایت به مربوط قوانین ـ1
 

 پزشكي موسسات كاركنان و بيماران پوشش ملي استانداردهاي

 

 خدمات سالمت، كيفيت مستمر ارتقاء منظور به و توسعه چهارم برنامه قانون 88 و 85 مواد استناد به : مقدمه

 ضوابط و رعايت موازين انساني، كرامت و شخصي حريم حفظ و وري بهره افزايش باليني خدمات عملكرد تعالي

 ضريب افزايش اي، اخالق حرفه از مثبت تصوير ايجاد بيماران، و كاركنان ايمني سالمت حفظ اجتماعي، و عرفي

 موسسات در افراد استانداردهاي پوشش كار، محيط در آنان سريع شناسايي و كاركنان شغلي و فردي امنيت

 : شوند مي ابالغ ذيل شرح به آن با مرتبط ضوابط و پزشكي

 

 :لیات( ک1 فصل

 بيمارستاني الزامي هاي عفونت مراقبت نظام كشوري راهنماي مفاد رعايت دستورالعمل اين مواد اجراي در.  1

 .است

 كه به طوري( روسري يا مقنعه شلوار، روپوش، شامل مونث درماني _ بهداشتي و آموزشي كاركنان فرم لباس.  2

 . باشد مي جوراب و كفش ، )شوند پوشيده كامال گردن و موها

 . باشد مي جوراب و كفش شلوار، روپوش، شامل مذكر درماني بهداشتي، آموزشي كاركنان فرم لباس .3

 . باشد مي شلوار و ) زانو روي تا ( بلند پيراهن مقنعه، يا روسري شامل ) مونث( بستري بيمار لباس . 4

 . باشد مي شلوار و پيراهن شامل )مذكر ( بستري بيمار لباس5.

 به يا چادر گشاد و بلند شنل ها، بخش بين يا داخل در )مونث( بيماران جابجايي مسيرهاي تمام در ضرورتاً .6

 . شود مي افزوده بيماران پوشش
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 پوشش: ضوابط( 2 فصل

درماني،  مطلوب خدمات ارائه آسان، شناسايي :كند تأمين را ها ويژگي اين حداقل بايد بيماربستري لباس .7

 .بيمار شخصي حريم و كرامت رعايت و كافي آسايش و راحتي از بيمار برخورداري

 و آنژيوگرافي راديولوژي، عمل، هاي اتاق داخل در درماني الزامات و بدن پوشش شئون تمامي رعايت .  8

 اين موضوع به توجه . است الزامي اعمال انجام حين و )گان ( بيماران استفاده مورد ويژه هاي لباس در اسكوپيها

 دو رواني اهميت اختالالت يا هوشياري سطح كاهش حواس، اختالل دچار بيماران براي و بيهوشي از بعد و قبل

 . كند مي پيدا چندان

 . باشد متحدالشكل مختلف، هاي رده در و حرفه با متناسب بايستي فرم لباس.  9

 ممنوع مصوب فرم لباس روي اي حرفه غير پوشش گونه هر از استفاده بيمارستاني هاي بخش درون ر. د 10

 . است

لباس   پوشيدن به مكلف كاركنان نوزادان، و استريل فضاهاي و آژيوگرافي عمل، اتاق ويژه، هاي بخش در.  11

 . باشند مي ها بخش اين خصوص

 هر مركز درخواست و نياز با متناسب فوق، ماده در مذكور هاي بخش مخصوص لباس و فرم لباس مدل و رنگ.  12

 . برسد مربوطه پزشكي علوم دانشگاه درمان معاونت تاييد به بايد درماني

 باشد به مناسب ضخامت با زانو حد تا حداقل و گشاد كشيده، اطو بسته، ها دگمه تميز، سالم، بايد روپوش .  13

 . باشد )مچ از باالتر( كوتاه يا كشي چسبان، تنگ، نبايد شلوار نباشد، رويت قابل روپوش زير لباس كه نحوي

 در با حرفه، متناسب ايمني نكات و باشد پهن ي پاشنه و پنجه با شستشو، قابل بسته، جلو تميز، بايد كفش. 14

 . ندهد صدا رفتن راه هنگام و شود لحاظ آن

 . شوند استفاده نبايد هستند محيطي يا ميكربي آلودگي معرض در كه بدن از نواحي در زيورآالت . 15

 . باشد مي ممنوع كار محل در زا حساسيت يا تند بودار ماده هرگونه از استفاده .16

 هاي ارائه محيط در مصنوعي ناخن و ناخن رنگ و الك از استفاده .باشد مرتب و تميز و كوتاه بايد ها ناخن .17

 . است ممنوع درماني خدمات

 خدمت در محل و فرد سمت نام، اول حرف و كامل خانوادگي نام حاوي دار، عكس شناسايي كارت الصاق.   18

 درماني هاي محيطدر  كاركنان تمامي براي باشد خواندن قابل متري 2 فاصلهي از براحتي كه نحوي به لباس جلوي
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 دانشگاه انساني امور نيروي و حراست ادارات تاييد به بايد رسته هر ي زمينه رنگ و محتوي طرح، .است الزامي

 . برسد كارفرما تاييد به واحدها ساير در و دولتي واحدهاي در پزشكي علوم

 اجازه كتبي بدون غيره و همراه تلفن از استفاده با بيمار از صدا ضبط و فيلمبرداري ،ي بردار تصوير هرگونه.  19

 .است ممنوع بيمار
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 سمت  مشخصات پوشش

 پزشك خانم ها روپوش سفيد + مقنعه و شلوار مشكي

 آقايان روپوش سفيد + شلوار مشكي

نوار رنگ طالئي روي سر آستين از -روپوش –كفش مشكي يا سرمه اي  –روپوش شلوار و مقنعه سرمه اي 

رديف 3آرنج به پائين   

 مترون خانم ها

 آقايان __

 نوار رنگ طالئي روي سر آستين از-روپوش –كفش مشكي يا سرمه اي  –روپوش، شلوار و مقنعه سرمه اي 

رديف 2آرنج به پائين   

سوپروايزر  خانم ها

باليني آموزشي 

 در گردش
كفش مشكي يا سرمه اي –شلوار سرمه اي –رديف 2رنگي سرمه اي روپوش سفيد با نوار  آقايان 

ئي روپوش سرمه اي با يك رديف نوار رنگ طال–كفش مشكي يا سرمه اي  –روپوش، شلوار و مقنعه سرمه اي 

 تيره روي سر آستين

  خانم ها

 سرپرستار

 آقايان __

روپوش سرمه اي با يك رديف نوار سفيد  -ايكفش مشكي يا سرمه  -سرمه اي و مقنعه شلوار  –روپوش 

 جلوي مانتو )نوار جا دكمه( به پائين و روي سر آستين

  خانم ها

 

 پرستار
كفش مشكي يا سرمه اي –بلوز و شلوار سرمه اي  آقايان 

صندل سبز يا سفيد –رديف نوار طالئي تيره  2روپوش سبز با  -مقنعه و شلوار   خانم ها 

سرپرستار  اتاق 

و ليبرعمل   

رديف نوار طالئي تيره روي سر آستين يا لبه بلوز+ صندل سبز يا سفيد 2شلوار+ بلوز سبز با   آقايان 

صندل سبز يا سفيد –شلوار و مقنعه سبز  -روپوش   خانم ها 

پرسنل اتاق 

 عمل

 آقايان بلوز و شلوار سبز+صندل سبز يا سفيد

روپوش سبز با نوار طالئي+صندل سفيد يا سبز –مقنعه+ شلوار+روپوش   

 

 پرسنل ليبر خانم ها

صندل سبز يا سفيد –كفش مشكي يا سرمه اي  –روپوش سبز با نوار طالئي تيره  –مقنعه و شلوار سرمه اي    خانم ها 
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 ICUر پرستا آقايان بلوز و شلوار سبز با نوار طالئي تيره لبه آستين يا لبه بلوز + صندل سبز يا سفيد

  بهيار خانم ها روپوش و شلوار و مقنعه و كفش سفيد

 ماما خانم ها روپوش سفيد + مقنعه و شلوار مشكي+كفش مشكي

 فيزيوتراپ آقايان روپوش سفيد+ كفش مشكي

مقنعه شلوار قهوه اي –روپوش سفيد   كارشناس تغذيه خانم ها 

 خانم ها روپوش و مقنعه و شلوار طوسي تيره

 

بخشمنشي   

 آقايان پيراهن طوسي روشن+ شلوار طوسي تيره

كفش سفيد -بلوز و شلوار سفيد   كمك پرستار آقايان 

 خانم ها با نوار بنفش دور آستين و جلوي لباس روپوش سفيد +  و كفش سفيد مقنعه و شلوار 

 بهيار آقايان + بلوز سفيد با نوار بنفش دور آستين و جلوي لباس كفش سفيد و شلوار 

شكالتي + مقنعه مشكيشلوار و  روپوش  خدمه خانم ها 

شكالتيبلوز و شلوار   آقايان 

شلوار كرم رنگ و مقنعه قرمز تيره –روپوش   توزيع غذا خانم ها 

 آقايان بلوز و شلوار كرم
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 آیین نامه ساعات کارو حضور و غیاب
 

 ساعات كار كليه كاركنان دولت يكسان و چهل و چهار ساعت در هفته تعييين گرديده است .    1-

 تنظيم و تقسيم ساعات كار در طول هفته يا ماه از سوي مقامات ذيربط انجام و اعالم مي گردد .    2-

 ساعات كارهاي سخت و زيان آور و فرجه هاي تعيين شده قانوني كماكان به قوت خود باقي است . 3-

 آيين نامه حضور و غياب

كليه كاركنان مكلفند ساعات تعيين شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را رعايت نموده ، ساعات ورود 1-

 و خروج خود را در دستگاه مربوطه ثبت نمايند .

 ساعت در هر ماه قابل اغماض بوده و در مرخصي استحقاقي منظور مي گردد   2اخير ورود و تعجيل خروج تا ت2-

ساعت در ماه مستلزم كسر حقوق و فوق العاده شغل و مزاياي شغل و مزاياي  2تاخير ورود و تعجيل خروج بيش از 3-

 مستمر مستخدمين رسمي به ميزان كل ساعات تاخير خواهد بود . 

بار تاخير ورود يا تعجيل خروج غير موجه داشته باشد و جمع مدت تاخير  4به مستخدمي كه در هر ماه بيش از 4-

ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخير براي ماه اول و دوم اخطار داده خواهد شد و براي ماه  4مزبور به بيش از 

% و براي ماه پنجم به ميزان 50% و براي ماه چهارم به ميزان 30سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطي به ميزان 

% و به مدت يك ماه كسر خواهد شد و در صورت تكرار پرونده مستخدم جهت رسيدگي به هيات رسيدگي به 100

 تخلفات اداري ارجاع خواهد شد . 
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 آیین نامه مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان

صرفا براي كارمندان  2/1يا  4/1را با موافقت موسسه حداكثر به ميزان سه سال تا كارمندان مي توانند ساعت كار خود 

 زن بر اساس قانون نيمه وقت بانوان تقليل دهند . 

ميزان حقوق و مزايا ، نحوه محاسبه سوابق خدمت و ساير امتيازات اين قبيل كارمندان در طول مدت خدمت پاره 

امل كسر خواهد شد و اين گونه سوابق در محاسبه سنوات خدمت الزم براي وقت بر اساس حقوق و فوق العاده هاي ك

 بازنشستگي تمام وقت محسوب مي شود. دستورالعمل اين تبصره توسط هيات امنا تصويب مي شود. 

موسسات مشمول قانون استخدام كشوري تقاضاي بانوان كارمند رسمي و ثابت خود و موافقت باالترين مقام  -

 ن را نيمه وقت تعين نمايند .مسئول خدمت آنا

قانون ، خدمت نيمه وقت خدمتي است كه ساعات كار آن طبق مقررات اين قانون نصف ساعات كار  2طبق ماده  -

مقرر هفتگي وزارتخانه و موسسه مربوط باشدو نحوه وترتيب انجام خدمت نيمه وقت بر اساس ساعات كار 

 ه تعين خواهد گرديد .وزارتخانه طبق نظر باالترين مقام مسئول دستگا

حد اقل استفاده از خدمت نيمه وقت يك  18/1/64قانون مربوط به خدمت نيمه وقت بانوان مصوب  5طبق ماده  -

 سال مي باشد 

كارمنداني كه از خدمت نيمه وقت استفاده مي كنند نصف حقوق گروه وپايه ويا حقوق ثابت و يا مزاياي شغل  و  -

 يا عناوين مشابه ديگر ومزايايي كه به طور مستمر پرداخت مي شود به آنان  تعلق خواهد گرفت 

 نيستند . كارمندان پيماني و غير ثابت ثابت دستگاههاي اجرايي مشمول مقررات اين قانون -

سنوات خدمت نيمه بانوان به شرط پرداخت كسور بازنشستگي وحق بيمه به نسبت تمام حقوق گروه وپايه ويا   -

حقوق وفوق العاده شغل ويا عناوين مشابه تاسه سال از لحاظ حقوق بازنشستگي در حكم خدمت تمام وقت 

 محسوب مي شود .

نوان مشمول خدمت نيمه وقت مانند كارمندان تمام وقت مدت استفاده از مرخصي استعالجي وزايمان براي با -

 خواهد بود ودر آن مدت از از لحاظ حقوق و مزايا تابع مقررات به خدمت نيمه وقت خواهند بود .

در صورتي كه كارمند نيمه وقت قبل از پايان يافتن مدت خدمت نيمه وقت درخواست انجام خدمت تمام وقت را  -

موافقت وزارتخانه و موسسه مربوط خدمت نيمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبديل بنمايد در صورت ضرورت و 

 خواهد گرديد  ودر هر حال خدمت نيمه وقت كمتر از يكسال نخواهد بود .

 استخدام جديد به هرشكل به جاي كارمند ان نيمه وقت ممنوع مي باشد . -

 به اين قبيل كاركنان ممنوع مي باشد . پرداخت فوق العاده اضافه كار ساعتي و فوق العاده روزانه -
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 قوانین و مقررات استخدامی  کارکنان

 

استخدام دولت عبارت است از پذيرفتن شخصي به خدمت دولت در يكي از وزارتخانه يا مراكز دولتي كه از دو  -1

 نوع خارج نخواهند بود . ) رسمي و پيماني ( 

مستخدم رسمي كسي است كه به موجب حكم رسمي در يكي از گروه هاي جداول حقوق براي تصدي يكي از  -2

 پست هاي سازماني وزارتخانه ها يا مراكز دولتي استخدام شده باشند . 

 مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد براي مدت معين و كار مشخص استخدام مي شود . -3

 ارت از اشتغال به كاري است كه مستخدم به موجب حكم مكلف به انجام آن مي گردد . خدمت دولت عب -4

حكم عبارت است از دستور كتبي مقامات صالحيت دار وزارتخانه يا مراكز دولتي در حدود قوانين و مقررات كه  -5

 به منظور استخدام اشخاص حقيقي صادر شده باشد.

در سازمان دولتي به طور مستمر براي يك شغل و اختصاص آن به يك  پست سازماني عبارت از محلي است كه -6

مستخدم در نظر گرفته شده است ، اعم از اين كه داراي متصدي يا بدون متصدي باشد . به معناي ديگر ) سلسله 

ني وظايف ، مسئوليت ها و اختياراتي كه طبق مقررات و موازين قانوني به مستخدم اختصاص مي يابد ( پست سازما

واحد اصلي و اساسي سازمان است و هنگامي كه كارمندي آن را اشغال كند به واحدي زنده تبديل مي شود كه به 

 سازمان حيات مي بخشد . 

شرح وظيفه پست عبارت است از شرح مدوني كه وظايف و مسئوليت ها و اختيارات شاغل پست را مشخص مي  -7

 رست مربوط و افراد تحت نظر وي تعيين مي گردد . كند و در آن رابطه سازماني مستخدم با سرپ

 وظيفه عبارت است از مجموعه فعاليت هاي مشخص يا سلسله تالش ها و كوشش ها براي تحقق اهداف خاص  -8

طبقه شغلي عبارت است از يك يا چند پست كه از نظر وظايف و مسئوليت ها و دشواري انجام كار با يكديگر  -9

 د . مشابه يا يكسان باشن

رشته شغلي عبارت است از يك يا چند طبقه شغلي كه از لحاظ فعاليت ها و نوع كار يكسان اما از لحاظ ارزش  -10

و اهميت و سختي كار داراي سطوح و مراتب مختلف هستند مانند رشته شغلي مسئول خدمات مالي ، رشته شغلي 

 پرستار ، رشته شغلي كارشناس فيزيوتراپي 

ارت است از مجموع رشته هاي شغلي كه از لحاظ نوع كار ، حرفه ، رشته تحصيلي و تجربه رسته شغلي عب -11

وابستگي نزديك داشته باشند . و اين وابستگي به نحوي است كه مي توان آن ها را در يك گروه قرار داد . به عبارت 
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با يكديگر يك كادر وسيع حرفه ديگر آن گروه از رشته هاي شغلي كه از لحاظ نوع كار وابستگي بيشتري دارند و 

 اي تشكيل دهند تحت عنوان رسته طبقه بندي مي شوند . 

انتصاب عبارت است از به كار گماردن كارمند در پست سازماني بر اساس شرايط ، لياقت ، شايستگي و ضوابط  -12

 پيشنهادي معاونت توسعه مديريت و منابع وزارت متبوع مصوب هيات امناء 

گروه عبارت است از تخصيص پست سازماني يا سطح شغلي باالتر به كارمند بر اساس ضوابط طرح طبقه ارتقا  -13

 بندي و ارزشيابي مشاغل

تنزل گروه عبارت است از تخصيص مستخدم به گروه پايين تر به دليل گماردن وي به شغلي در گروه پايين تر  -14

 يا به دليل اعمال مجازات 

 از ارائه درخواست معافيت از ادامه خدمت در موسسه توسط كارمنداستعفاء عبارت است -15

غيبت موجه عبارت از آن است كه كارمند به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته در محل خدمت  -16

 حاضر شود و موجه بودن عذر او براي موسسه محرز شده باشد.

 بدون مجوز يا ارائه عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود . غيبت غير موجه عبارت از آن است كه كارمند -17

اخراج عبارت از آن است كه كارمند در اجراي احكام هيات هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا آراء قانوني مراجع  -18

 ذي صالح به خدمت وي در موسسه به طور دائم خاتمه داده شود. 

ق ضوابط و مقررات قانوني و به موجب حكم رسمي به افتخار بازنشستگي عبارت از آن است كه كارمند طب -19

 بازنشستگي نائل شده و از مستمري بازنشستگي استفاده كند.

از كارافتادگي عبارت از آن است كه كارمند بنا به تشخيص پزشك معالج و تاييد كميسيون پزشكي توانايي كار  -20

 شده است و از مستمري از كارافتادگي استفاده مي كند . كردن را از دست داده و طبق مقررات از كار افتاده 

انفصال دائم عبارت از آن است كه كارمند به موجب احكام دادگاه يا آراء قانوني مراجع ذي صالح و براي مدت  -21

 معين از اشتغال در موسسه محروم شود.

اه يا آراء قانوني مراجع ذي صالح و انفصال موقت عبارت ار آن است كه كارمند موسسه به موجب احكام دادگ -22

 براي مدت معين از اشتغال در موسسه محروم شود . 

امنيت شغلي عبارت است از هر نوع اطمينان كه به فرد داده شود .) يا باوري كه وي دارد ( به اين كه امكان از  -23

 دست دادن شغلش بسيار كم است . 
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اتي كه براي انجام وظايف و مسئوليت هاي هر شغل در نظر گرفته شرايط احراز عبارت است از حداقل خصوصي -24

 شود . عمده ترين اين عوامل تحصيالت ، تجربه ، گذراندن دوره هاي آموزشي و كار آموزش است .     

تجربه عبارت است از آشنايي با وظايف هر شغل كه ظرف مدت الزم حاصل مي شود و نوع شناسايي و آشنايي  -25

 ت كه به مرور زمان و بر اثر انجام دادن كار به دست مي آيد . اكتسابي اس

 مهارت عبارت از احاطه و تسلط كافي براي انجام وظايف و مسئوليت ها به نحو دقيق  -26

مشاغل تخصصي و تحقيقي عبارت است از مشاغلي كه به اعتبار ماهيت وظايف و مسئوليت ها و اهداف سازماني  -27

آن ها مستلزم مطالعات و بررسي هاي مستمر علمي و تخصصي است و متصدي آن ها عالوه بر  مربوط ، انجام دادن

 داشتن تحصيالت دانشگاهي در رشته تخصصي به مهارت الزم نيز نياز دارد .

 سلسله مراتب عبارت است از ترتيب تقدم مشاغل يك سازمان بر حسب مرتبه  -28

بر نحوه انجام دادن كار با توجه به جزئيات وظايف و مسئوليت هاي نظارت عبارت است از نظارت اعمال شده  -29

 شغلي كه مقام مافوق آن را اعمال مي كند . 

مقام مافوق متصدي شغلي است كه بر اساس سلسله مراتب سازماني مربوط ، بر كيفيت انجام دادن وظايف  -30

 مسئوليت هاي متصدي شغل پايين تر نظارت مي كند .

  



67 

 

 مرخصی های استحقاقیآیین نامه 

 

 مستخدمين دولت سالي يك ماه حق مرخصي با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند .  -1

مرخصي استحقاقي مستخدم از نخستين ماه خدمت به نسبت مدت خدمت  به او تعلق  مي گيرد  و طبق مقررات اين آئين  -2

 قابل استفاده است . "يا كال "نامه جزئا

كارمندان مي توانند از مرخصي كمتر از يك روز كه جزئي از مرخصي استحقاقي مي باشد استفاده كنند حداكثر -3

مرخصي ساعتي به ميزان نصف ساعت كاري روزانه است در صورت استفاده بيش از مدت ذكر شده يك روز مرخصي 

 روز( 12استحقاقي محاسبه مي شود . )ساالنه 

قاقي موكول به تقاضاي كتبي مستخدم و موافقت كتبي رئيس واحد مربوطه است . هر استفاده از مرخصي استح -4

كارمند موظف است در طول سال مرخصي استحقاقي ساليانه خود را درخواست نمايد و رئيس مربوطه موظف است 

 ترتيبي اتخاذ نمايد تا امكان استفاده كارمندان از مرخصي ساليانه فراهم گردد . 

س اداره بنا به مصالح اداري با تقاضاي مرخصي مستخدم از حيث مدت يا موقع استفاده موافقت نكند هر گاه رئي -5

اعطاي آن را با توافق مستخدم به وقت ديگري كه از تاريخ تقاضاي اوليه بيش از شش ماه فاصله نداشته باشد موكول 

مرخصي استفاده كند مرخصي مزبور مي كند و در صورتي كه مستخدم نتواند ضمن مدت شش ماه مذكور از اين 

 ذخيره خواهد شد . 

روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق 30موسسه سالي  2ماده  3كارمندان رسمي و پيماني و قرارداد تبصره  -6

 و مزاياي مربوط را دارند . حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است .

 ند به هر ميزان از ذخيره مرخصي خود پس از موافقت مسئول مربوط استفاده نمايند . كارمندان مي توان  -7

 در اعطاي دو مرخصي استحقاقي بايد حداقل يكروز غير تعطيل فاصله باشد .  -8

بازخريد مرخصي استحقاقي ذخيره شده با درخواست كارمند درطول هر دوره ده ساله خدمتي فقط باي يك بار  -9

در صورت وجود اعتبار و پس از تصويب در هيات رئيسه موسسه بالمانع مي باشد موئسسه موظف است در هر دوره 

 مرخصي باز خريد شده را از مجموع ذخيره مرخصي استحقاقي كارمندان كسر نمايد .

 تعطيالت رسمي بين مرخصي هاي استحقاقي جزء مرخصي محسوب نمي شود )به جزء پرسنل شيفت در گردش(  -10

درخواست مرخصي در دو نسخه تكميل مي گردد . نسخه اول براي مستخدم و نسخه دوم تحويل كارگزيني مي  -11

 گردد . 
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 درپايان هر سال كارگزيني مرخصي استفاده شده و ذخيره مرخصي را طي حكمي به كارمندان اعالم مي نمايد .-12

خصي اضطراري عالوه بر سقف مرخصي استحقاقي كارمندان اداره در موارد ذيل حق برخورداري از هفت روز مر -13

 ساالنه را دارند مرخصي مذكور قابل ذخيره يا بازخريد نمي باشد .

 الف ـ ازدواج دائم كارمند 

 ب ـ ازدواج فرزند كارمند 

 ج ـ فوت بستگان درجه يك شامل : همسر ، فرزند ، پدر ، مادر ، خواهر ، برادر 

پيماني ـ رسمي آزمايشي و رسمي كه به حج تمتع مشرف مي شوند مجاز خواهند كارمندان اعم از قراردادي ـ  -14

 بود فقط يك بار از يك ماه مرخصي تشويقي استفاده نمايند كه جزء مرخصي استحقاقي منظور نخواهد شد .

 

 

 آیین نامه مرخصی های استعالجی

 

باشد بايد مراتب را در كوتاهترين مدت ممكن هرگاه مستخدم شاغل بيمار شود و آن بيماري مانع از خدمت او ـ 1

به اداره متبوع اطالع دهد .كارمند با ارائه گواهي تا سه روز با تأئيد پزشك معتمد مؤسسه و مازاد بر سه روز تا 

 سقف چهار ماه به انضمام مدارك بيماري با تأئيد شوراي پزشكي مي تواند از مرخصي استعالجي استفاده نمايد .

 استفاده از مرخصي استعالجي در طول يك سال تقويمي چهار ماه خواهد بود .حداكثر ـ 2

حقوق و مزاياي كارمند در ايام مرخصي استعالجي براي كاركنان رسمي و رسمي آزمايشي را خود مؤسسه مي ـ 3

تأئيد كميسيون دهد و براي كاركنان پيماني و قرار دادي را تا سه روز خود مؤسسه مي دهد و بيشتر از سه روز را با 

 پزشكي تأمين اجتماعي سازمان تأمين اجتماعي پرداخت مي نمايد .

 6ماه مي باشد . پس از پايان  6در خصوص استفاده از مرخصي استعالجي زايمان )كاركنان پيماني و قراردادي( ـ 4

نند خواستار ادامه ماه با درخواست كتبي و ضميمه نمودن گواهي زايمان فتوكپي شناسنامه خود و فرزند مي توا

ماه توسط حسابداري واحدها منوط به درخواست  6ماه شوند پرداخت حقوق و مزاياي مازادا بر  9استعالجي تا 

 كتبي منضمم به مدارك فوق از سوي ذينفع مي باشد .
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ه مي مدت مرخصي استعالجي بانوان در طول دوران بارداري با تأئيد پزشك معالج از مرخصي استعالجي استفادـ 5

 كنند از سقف مرخصي زايمان آن ها كسر نخواهد شد .

كارمنداني كه همسر ايشان وضع حمل مي نمايد مدت پانزده روز مرخصي اضطراري مراقبت از همسر تعلق مي ـ 6

 گيرد اين مرخصي قابل باز خريد و ذخيره نمي باشد .

 ي آيد دو ماه خواهد بود .مرخصي زايمان در خصوص مادراني كه فرزند آنها مرده به دنيا مـ 7

ماهگي فرزند روزانه يك ساعت مرخصي شيردهي  24به كارمندان زن پس از اتمام مرخصي زايمان تا سن ـ 8

 ساعت( . 2تعلق مي گيرد )براي دوقلوها روزانه 

 

 آیین نامه مرخصی بدون حقوق
 

استفاده از مرخصي بدون حقوق زماني است كه مستخدم مرخصي استحقاقي نداشته باشد و احتياجش به ـ 1

 استفاده از مرخصي بدون حقوق مسلم شود . 

مستخدم بايد تقاضاي مرخصي بدون حقوق را با ذكر علت و مدت آن توسط رئيس اداره خود به مؤسسه دولتي ـ 2

الزم در اين باره اتخاذ و در صورت موافقت دستور حكم مرخصي بدون حقوق متبوع ارسال نمايد و مؤسسه تصميم 

 در نمايد.ارا ص

كارمندان رسمي ـ رسمي آزمايشي و پيماني مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت مؤسسه حداكثر ـ 3

 سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند .

 ر سال يك ماه از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند . نيروهاي طرحي و قراردادي مي توانند هـ 4

 مدت مرخصي بدون حقوق براي مستخدم جزء سوابق خدمت و تجربه منظور نمي گردد . ـ 5

 مستخدم ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت كند -6

ادامه همان بيماري يا ابتالء به بيماري  مستخدم پس  از استفاده از چهارماه مرخصي استعالجي ساالنه به سبب -7

 ديگر قادر به خدمت نباشد وبيماري او هم صعب العالج تشخيص داده نشود.

 مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك الزم را ارائه نمايد . -8

 ماه در طول مدت قرارداد امكان پذير است .1مدت مرخصي بدون حقوق مشاغل كارگري به مدت   -9
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حفوظ ماندن پست سازماني مستخدم در مدتي كه از مرخصي بدون حقوق استفاده مي نمايد الزامي نيست . م -10

در صورتيكه پس از پايان دوران مرخصي پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدم مذكور موجود نباشد به 

 حال آماده به خدمت در مي آيد .

 

 

تابعه دانشگاه علوم پزشکی سمنانقابل توجه همکاران محترم در واحدهای   

 آیین نامه حضور و غیاب کارکنان دولت
 

كليه كاركنان دستگاه هاي اجرايي مكلفند ساعات تعيين شده براي ورود به محل خدمت و خروج از آن را  -1ماده 

سوي مقام  رعايت نموده ، ساعات ورود و خروج خود را در كارت يا دفتر حضور و غياب ثبت نمايند مگر آنكه از

 ذيصالح دستگاه مربوط براي ورود و خروج هر يك از آنان كتبا ترتيب ديگري مقرر شده باشد . 

ساعت در هفته مي باشد . تنظيم ساعت كار يا شيفت هاي موظف كارمندان به عهده موسسه  44ساعت كار كارمندان 

م وظايف مربوط بپردازند . در صورتي كه در مي باشد. تمامي كاركنان موسسه موظفند در ساعات تعيين شده به انجا

مواقع ضروري خارج از وقت اداري مقرر و يا ايام تعطيل به خدمت آنان نياز باشد مكلف به انجام وظايف محوله در 

 قبال دريافت اضافه كاري يا حق الزحمه برابر مقررات خواهند بود . 

ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون كسب مجوز قبلي تاخير ورود محسوب گرديده و با  -2ماده 

 مستخدمي كه تاخير ورود داشته باشد به شرح زير رفتار مي شود . 

 الف ( تاخير ورود تا دو ساعت در ماه  قابل اغماض بوده و در مرخصي استحقاقي منظور مي گردد . 

ب ( تاخير ورود بيش از دو ساعت در ماه مستلزم كسر حقوق و فوق العاده شغل و مزاياي شغل و مزاياي مستمر 

مستخدمين رسمي و ثابت و اجرت و فوق العاده مخصوص و ساير فوق العاده هاي مستخدمين پيماني يا دستمزد 

 . كاركنان خريد خدمت و قراردادي به ميزان كل ساعات تاخير خواهد بود 

خروج از محل خدمت زودتر از ساعت مقرر نيز تعجيل خروج محسوب گرديده و حسب مورد مشمول حكم  -3ماده 

 خواهد بود . 2قسمت هاي الف و ب ماده 
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تاخير ورود در موارد زير موجه محسوب گرديده و مدت تاخير در هر صورت جزو مرخصي استحقاقي منظور  -4ماده 

 خواهد شد : 

دث و سوانح غير مترقبه براي مستخدم ، همسر و فرزندان تحت تكفل و نيز ساير افراد خانواده در الف ( وقوع حوا

 صورتي كه تحت تكفل وي باشند . 

 ب ( احضار مستخدم توسط مراجع قضايي و انتظامي با ارائه گواهي مرجع احضار كننده 

 د بود . تشخيص موارد مذكور در اين ماده با مدير واحد ذيربط خواه –تبصره 

به مستخدمي كه در هر ماه بيش از چهار بار تاخير ورود يا تعجيل خروج داشته باشد و جمع مدت تاخير  -5ماده 

مزبور به بيش از چهار ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخير براي ماه اول و دوم كتبا اخطار داده خواهد شد و 

درصد و براي ماه  50درصد و براي ماه چهارم به ميزان 30ميزان براي ماه سوم فوق العاده شغل مستخدم خاطي به 

درصد و به مدت يك ماه كسر خواهد شد و در صورت تكرار پرونده مستخدم جهت رسيدگي  100پنجم به ميزان 

 به هيات رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع خواهد گرديد . 

 ر ماه در هر حال مشمول حكم اين ماده خواهد بود.تاخير ورود يا تعجيل خروج بيش از هشت ساعت در ه-1تبصره 

در مورد مستخدميني كه قبال به علل ديگري به جز موارد فوق الذكر ، فوق العاده شغل آنان قطع گرديده  -2تبصره  

از سومين ماهي كه تاخير ورود يا تعجيل خروج آنان به حد نصاب برسد پرونده امر به هيات رسيدگي به تخلفات 

 رجاع خواهد شد . اداري ا

 روز ليست ورود و خروج همكاران گرامي بررسي و اعالم نظر خواهد شد .  10الزم به ذكر است هر 

 

 آیین نامه مستخدمین پیمانی
 

 رابطه استخدامي در موسسه به سه شكل است . 

 الف: استخدام رسمي 

 ب : استخدام پيماني براي مدت معين 

 ج : استخدام قراردادي براي مدت معين 
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استخدام در بدو ورود به شكل پيماني يا قراردادي است تبديل وضع كاركنان قراردادي به پيماني به شرط قبولي  –

 در آزمون استخدامي مي باشد .

سال خدمت پيماني در صورت داشتن شرايط برابر  6سال و حداكثر پس از  3مستخدمين پيماني حداكثر  -

 دستورالعمل هيات امناء به مستخدم رسمي آزمايشي تبديل وضع شوند . 

استفاده از هر گونه مجوز استخدام رسمي يا پيماني مستلزم وجود پست يا رديف خالي سازماني در قالب تشكيالت  -

 مصوب موسسه است.

مجوزهاي استخدام ساليانه پيماني و يا تبديل وضع نيروهاي قراردادي شاغل به پيماني و يا قراردادي صرفا توسط  -

 معاونت توسعه مديريت و منابع وزارتخانه ابالغ مي شود. 

ز كار افتادگي ، فوت سهميه استخدام براي تامين جايگزين نيروهاي خروجي پيماني يا قراردادي ) بازنشستگي ، ا -

، بازخريد خدمت ، اخراج و استعفاء ( با نظر اداره كل منابع انساني و پشتيباني و ابالغ معاونت توسعه مديريت و 

 منابع وزارتخانه تعيين مي شود. 

ر فسخ قرارداد استخدام پيماني توسط هر يك از طرفين قرارداد با يك ماه اعالم قبلي امكان پذير خواهد بود مگ-

 آنكه در قرارداد مدت كمتري تعيين شده باشد . 

حقوق و فوق العاده هاي مستخدمين پيماني كه عدم اشتغال آنان به سبب بيماري باشد و در بيمارستان بستري  -

نشوند تا سه روز توسط دستگاه مربوطه پرداخت خواهد شد و مازاد بر سه روز تا خاتمه بيماري و حداكثر تا پايان 

 مشمول مقررات قانون تامين اجتماعي خواهد بود . قرارداد 

در صورتيكه مستخدم پيماني مدت هفت روز بدون اطالع و يا بدون عذر موجه در محل خدمت حاضر نشود دستگاه -

از تاريخ ترك خدمت فسخ نمايد و وجوه  2دولتي مي تواند قرار استخدام را بدون رعايت يك ماه مهلت مقرر در بند 

 رخصي ذخيره شده به وي تعق نخواهد گرفت . مربوط به م
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 مقررات تاخیر و تعجیل

 

به اطالع پرسنل عزيز مي رساند ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر و بدون كسب مجوز قبلي تاخير محسوب 

 گرديده و قبل از ساعت تعيين شده تعجيل در خروج در نظر گرفته مي شود . 

به مستخدمي كه در هر ماه بيش از چهار بار تاخير و تعجيل غير موجه داشته باشد و جمع مدت تاخير مزبور به بيش 

 از چهار ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخير براي ماه اول و دوم كتبا تذكر داده خواهد شد . 

و بدون كسب مجوز قبلي تاخير محسوب گرديده  به اطالع پرسنل عزيز مي رساند ورود به محل خدمت بعد از ساعت مقرر

 و قبل از ساعت تعيين شده تعجيل در خروج در نظر گرفته مي شود . 

به مستخدمي كه در هر ماه بيش از چهار بار تاخير و تعجيل غير موجه داشته باشد و جمع مدت تاخير مزبور به بيش از 

 اه اول و دوم كتبا تذكر داده خواهد شد . چهار ساعت در ماه برسد در قبال مجموع تاخير براي م

 )ساعات كار كارمندان درماني :با توجه به راه اندازي سامانه تردد كسري ساعت كار پرسنل به شرح ذيل مي باشد  

  30/14صبح الي  7ساعت كارپرسنل اداري از شنبه تا جهارشنبه هر هفته ساعت  

 صبح 30/7تا  7تلورانس ورود صبح                  

 مي باشد ودر روزهاي پنج شنبه نيز با يك ساعت كسر در خروج محاسبه ميگردد 30/14تا  15/14تلورانس خروج                 

 ساعت كار پرسنل درماني 

  30/14تا  15/14تلورانس خروج  30/7تا7تلورانس ورود  30/14صبح الي  7كادر پرستاري شيفت صبح  : ساعت  

 15/20تا  20تلورانس خروج  30/13تا  15/13تلورانس ورود    15/20الي  15/13ر:  ساعت كادر پرستاري شيفت عص  

  15/8تا 8تلورانس خروج  30/19تا  15/19صبح  تلورانس ورود  15/8الي  15/19كادر پرستاري شيفت شب : ساعت  

  15/20تا 20رانس خروج تلو 30/7تا 15/7، تلورانس ورود  15/20صبح تا 7كادر پرستاري شيفت صبح وعصر ساعت 

 13تلورانس خروج  30/7تا 7تلورانس ورود  30/13صبح الي30/7پرسنل بخش راديو لوژي شيفت صبح ساعت  

 30/13تا

  تا  19تلورانس خروج  30/13تا  13تلورانس ورود  30/19الي  30/13پرسنل بخش راديو لوژي شيفت عصر ساعت

30/19  

 30/19تا  19تلورانس ورود  30/7الي   30/19پرسنل بخش راديو لوژي شيفت شب ساعت 
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 حقوق و مزایا

 

 قانون خدمات كشوري

نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرائي براساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي  - 64ماده 

در ضريب ريالي، آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضرب  مذكور در مواد

گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين مبناي تعيين حقوق ومزاياي كارمندان قرار مي

 گردد.ميزان تعيين مي

 به و بيني پيش ساالنه بودجه اليحه در زندگي هزينه شاخص به باتوجه ماده اين در مذكور ريالي ضريب - تبصره 

 . رسد مي اسالمي شوراي مجلس تصويب

كليه مشاغل مشمول اين قانون براساس عواملي نظير اهميت و پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها، سطح  -65 ماده 

 تخصص و مهارتهاي مورد نياز به يكي از طبقات جدول يا جداول حق شغل اختصاص مي يابند.

هركدام از مشاغل متناسب با ويژگيها، حداكثردر پنج رتبه، مقدماتي، پايه ، ارشد، خبره و عالي طبقه  -1 تبصره 

هاي يابد. رتبهبندي مي گردند و هركدام از رتبه ها به يكي از طبقات جدول يا جداول موضوع اين ماده اختصاص مي

 خبره و عالي به مشاغل كارشناسي و باالتر اختصاص مي يابد. 

گيرند و براساس عواملي نظير قرار ميو اولين طبقه شغلي مربوط  مقدماتي رتبه در استخدام بدو در مربوط شاغلين 

ابتكار و خالقيت ، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب 

رسد ارزيابي و حسب تصويب شوراي توسعه مديريت ميرجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به 

يابند. نخبگاني كه امتيازات مكتسبه وطي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي

شوند و افرادي كه عالوه بر شرايط عمومي در بدو طبق ضوابط مصوب شوراي عالي انقالب فرهنگي تعيين مي

 وزيران هيأت تصويب به سازمان پيشنهاد به كهاينامهآئين طبق هستند برخوردار الزم مهارت و ربهتج از  استخدام

 گيرند.ديگر قرار مي هاي رتبه از يكي در و معاف هارتبه از برخي طي از رسدمي

هاي آموزشي و مهارت )عالوه بر كليه شاغلين مشمول اين قانون براساس عواملي نظير تحصيالت، دوره- 66ماده 

( 1300) حداقل كه شاغل حق امتياز از تجربه و  حداقل شرايط مذكور در اولين طبقه شغل مربوط( ، سنوات خدمت

 گردند.مند ميباشد، بهره(امتياز مي5700و حداكثر)
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 %( امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.75)درصدپنج و هفتاد از شاغل هر براي ماده اين حداكثرامتياز 

گردد ( كه حقوق ثابت تلقي مي66) هاي آن و ماده( و تبصره65) عالوه بر پرداختهاي موضوع ماده - 68ماده 

 هايي به شرح زير به كارمندان قابل پرداخت مي باشد:العادهفوق

يافته و بدي آب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها داراي مدارك كمتر توسعه العاده مناطقفوق -1

%( امتيازحقوق ثابت و براي ساير 25) باشند تا به ميزان بيست و پنج درصدتحصيلي كارشناسي ارشد و باالتر مي

شد. فهرست اين  ( حقوق ثابت هركدام از كارمندان واجد شرايط پرداخت خواهد %20) مشاغل تا بيست درصد

 رسد.ساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي مناطق در هر دوره برنامه پنج

(امتياز 1500) العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه درجبهه ومدت اسارت تافوق -2 

 گيرد.امتياز تعلق مي (750هاي دولتي تا )وبه دارندگان نشان

كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاء هرسال خدمت 

 شود. (امتياز در نظرگرفته مي130در زمان جنگ )

نظير كار با اشعه و مواد شرايط محيط فقط به كارمنداني كه در شرايط غير متعارف محيط كار العاده سختي فوق -3 

مجبور به كار با بيماران رواني ، عفوني و در اورژانس و بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني  شيميايي ،

امتياز و در بيمارستان هاي رواني بخش هاي رواني و سوختگي حداكثر تا  1500انجام وظيفه مي باشند حداكثر تا 

 .امتياز طبق دستورالعمل تعلق مي گيرد 3000

بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر دي و اوالد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفهمنكمك هزينه عائله

امتياز و به عوان كمك هزينه اوالد قابل پرداخت  210كمك هزينه عائله مندي ( امتياز و براي 810) باشند معادلمي

سال و به شرط ادامه تحصيل و غير  20كنند تا اوالد ذكور كه از مزاياي اين بند استفاده مي حداكثر سن براي  است . 

سال تمام مي باشد و اوالد اناث مادامي كه همسر يا شغل نداشته باشند بدون رعايت سقف  25شاغل بودن فرزند تا 

 سني . 

كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا 

مند بهره اوالد باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه كار افتاده كلي مي از

ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور شوند. فرزندان معلول و از كارافتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذيمي

 باشند.نمي
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با سطح تخصص و مهارتها ، پيچيدگي وظايف و مسؤوليتها و  العاده شغل براي مشاغل تخصصي، متناسبفوق -5

امتياز و  (700شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر )

 امتياز تعيين مي گردد (2000امتياز وبراي مشاغل باالتر حداكثر ) (1500سطح كارشناسي حداكثر) براي مشاغل هم

 . اين فوق العاده با رعايت تبصره اين ماده قابل پرداخت مي باشد. 

از سوي هيئت رئيسه اين موسسه تهيه و پس از تصويب فوق العاده كارايي و عملكرد دستورالعمل مربوط به  -6 

 هيات امنا اجرا مي شود. 

دي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه بن  ( %70)هفتاددرصد  حداكثر به - الف 

اثر بخشي و كيفيت   عملكرد كارمندان و باتوجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء ،

%( امتيازات مربوط 20نمايد تا )نمايند . براساس دستورالعملي كه سازمان ابالغ ميو سرعت در اتمام كار كسب مي

 باشد.ي در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت ميبه حقوق ثابت و

درصد مذكور در اين بند متناسب با ميزان موفقيت  %(70)مندي كارمندان هر دستگاه از سقف هفتادميزان بهره -ب 

 ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداريدر تحقق تكاليف قانوني و اجراء برنامه

 %( تعيين مي گردد. 70% و 50% ، 30گردند به ترتيب)بندي ميدر سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه

العاده ( متناسب با رتبه دستگاه ذيربط مشمول دريافت اين فوق 71) مقامات دستگاههاي اجرائي مذكور در ماده -ج 

 مي باشند.

جايي محل خدمت خارج از كشور، نوبت كاري ، جابه به منظور جبران هزينه سفر و مأموريت روزانه داخل و -7 

، مبالغي با پيشنهاد سازمان و تصويب هيأت وزيران  كارمندان با تشخيص دستگاه اجرائي ، كسر صندوق و تضمين

 به كارمندان پرداخت خواهد شد.

ال خارج از كشور براساس العاده اشتغبه كارمنداني كه در خارج از كشور در پستهاي سازماني اشتغال دارند فوق -8 

 رسد پرداخت مي گردد.ضوابطي كه به پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي

 استثناء به ديگري دريافت كنندمي استفاده كشور از خارج اشتغال العاده فوق از كه مدتي در كارمندان گونه اين 

 گيرد نخواهند داشت.به اين گونه كارمندان تعلق ميي اشتغال درخارج از كشور برا خاص قوانين موجب به كهمواردي

پرداخت كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند درصورتي -9 

اي كه با پيشنهاد براساس آئين نامهساعت درماه بالمانع است .   175مبالغي تحت عنوان اضافه كار حداكثر تا سقف 
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التدريس، حق  التحقيق، حق توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار ، حقرسد، ميان به تصويب هيأت وزيران ميسازم

 التأليف به آنها پرداخت نمود. الترجمه وحق

%( 50التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر)حق  و كار اضافه عنوان تحت پرداخت قابل مبالغ مجموع 

 فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد.  حقوق ثابت و

از   ، اضافه كار بيشتري دارند %( كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي20) درهر دستگاه اجرائي حداكثر تا

 باشند.( مستثني مي %50)  محدوديت سقف

پذيري ، تأثير ي، ريسكالمللازاركار داخلي و بينب قبيل از عواملي به باتوجه خاص موارد در ويژه العادهفوق  -10 

اقتصادي فعاليتها دردرآمد ملي ، انجام فعاليت و وظايف تخصصي و ستادي و تحقيقاتي و حساسيت كار با پيشنهاد 

%( از مشاغل ، در برخي از دستگاههاي اجرائي تا 25اي براي حداكثر)سازمان و تصويب هيأت وزيران امتياز ويژه

 فوق العاده ويژه برقرار نمايد.هاي مستمرمذكوردر اين فصل العاده%( سقف امتياز حقوق ثابت و فوق50)

حداقل برابر مصوبات عمومي دولت كه از ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين  - 75ماده 

 .سوي وزارتخانه اعالم مي شود خواهد بود.

و مزاياي مستمر شاغلين ،حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران مشمول اين قانون  حداقل وحداكثرحقوق - 76ماده 

و ساير حقوق بگيران دستگاههاي اجرائي وصندوقهاي بازنشستگي وابسته به دستگاههاي اجرائي هر سال با 

 پيشنهاد سازمان به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

ي ، خدمت اداري در مناطق جنگ زده ، سختي شرايط محيط فوق العاده هاي ايثارگري ، نشانه هاي دولت –تبصره 

 كار ، فوق العاده ، فوق العاده شغل و فوق العاده اشعه به عنوان فوق العاده مستمر تلقي مي گردد. .

ها، بايد در فيش كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر، غيرمستمر، پاداش و هزينه -79ماده 

 مندان درج گردد.حقوقي كار
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 آموزش

 

سنل تازه        شنائي و اطالع پر شما و آرزوي توفيق در خدمت به مددجويان، جهت آ ضمن خير مقدم به  كارمند عزيز 

 :وارد، مختصري از فرآيندهاي مرتبط با آموزش كاركنان در اين مركز، معرفي مي گردد

هستند ، يكي از اركان حساس و حياتي در نظام اداري هر  از آنجا كه بيمارستان ها با جان و سالمت مردم در ارتباط

شكي بدليل              شكي و پيراپز صي پز ص شته هاي تخ شاغلين ر ستان بويژه  شند. از طرفي كاركنان بيمار شور مي با ك

شته و خدمات و مراقبتهاي         ست كه اطالعات، دانش و مهارت خود را به روز نگه دا شغلي خود الزم ا شته  ماهيت ر

ــاغلين آن يك   خود را با كيف ــغل براي ش ــب دانش و مهارت الزم در هر ش ــاس كس يت بهتر ارائه دهند. بر اين اس

ضرورت انكار ناپذير بوده و وظيفه هر يك از كاركنان است كه در صورت احساس نياز، براي يادگيري اقدام نمايند.      

ست. م        شي ا شركت در برنامه هاي آموز شهاي يادگيري، آموزش و  ديران موفق به اين نتيجه  يكي از مهمترين رو

سازمان امكان         صلي  ستيابي به اهداف ا شاركت و همكاري كاركنان توانمند و آموزش ديده د سيده اند كه بدون م ر

ساماندهي آموزش كاركنان راه اندازي        سازمان ها و ادارات، واحدي براي  شد. به همين منظور در اكثر پذير نمي با

ضوع در     ست. واحد آموزش كاركنان اين   شده و تمهيداتي براي اين مو شده ا سعي دارد تا با    نظر گرفته  مركز نيز 

ايجاد بستر مناسب با برگزاري دوره هاي آموزشي مختلف مورد نياز كاركنان خود، فرصتي را فراهم آورد تا كاركنان 

ضمن برخورداري از امتي     سازي علمي و عملي خود اقدام نموده  سبت به توانمند شويقي از  اين مركز بتوانند ن ازات ت

 .مؤثر بودن خدمات و مراقبتهاي خود اطمينان حاصل نمايند

ستان بوده و در دو         ستارى بيمار شكيالتي واحد آموزش كاركنان اين مركز زير مجموعه دفتر پر ساختار ت از نظر 

 .بخش آموزش كاركنان و بيماران فعال مى باشد

  :اهداف آموزشي اقدامات زير انجام مي گردددر واحد آموزش كاركنان بيمارستان جهت دستيابي به 

الف( تعيين نيازهاي آموزشي تمام كاركنان در ابتداي هر سال و بر اساس: آرمانها و اهداف سازمان، كاركنان شاغل      

سان و          شنا شغلي كاركنان، جامعه هدف و نيازهاي آنها، منابع و امكانات، نظريه كار سازمان، نوع كار و وظائف  در 

  PDP احدها در قالب فرممسئولين و

شگاه يا مركز آموزش مداوم       ب(  شي، اولويت بندي آنها و اعالم اولويتها به كميته آموزش دان سي نيازهاي آموز برر

 جامعه پزشكي جهت هماهنگي و اخذ مجوز هاي الزم
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يا   (هره و ...كنفرانس، تهيه جزوه آموزشي، چهره به چ )برگزاري دوره هاي آموزشي به دو صورت درون بخشي    ( ج 

سط ماهيانه چهار نوبت           سال، بطور متو ساس در طول  سان مرتبط. بر همين ا شنا ساتيد و كار متمركز با همكاري ا

شركت         ستان برگزار و جهت كليه  شاغل در بيمار سمي، پيماني، قراردادي و طرحي  شي جهت كاركنان ر دوره آموز

 .كنندگان، طبق مقررات گواهينامه آموزشي صادر مي گردد

شاهده رفتار و عملكرد فرد      (د شي آنها نيز از طريق م شده و اثربخ شيابي برگزار  بعد از برگزاري دوره ها، آزمون ارز

 كنترل مي گردد. 

بطور معمول دوره هاي آموزشي و مدرسين برنامه ها نيز مورد ارزيابي قرار مي گيرند تا در صورت نياز اصالحات      (ه

 الزم جهت رفع نواقص صورت گيرد.

سنلي       ( و  شده و در پرونده پر شي تهيه  سنامه آموز شنا     نگهداري واحد آموزش فرد دربراي تمام كاركنان مركز 

شناسنامه آموزشي كاربرگي است كه تمامي اطالعات آموزشي هر يك از كاركنان از بدو استخدام در آن         مي گردد.

به ازاي ميزان ساعتهاي آموزشي گذرانده شده    ثبت مي گردد. از آنجا كه بر اساس قانون مديريت خدمات كشوري   

 .توسط هر فرد امتيازي به شاغل تعلق گرفته و در احكام حقوقي آنها محاسبه مي گردد

 : وظايف كاركنان تازه وارد

ستان داراي يك             (1 ست هريك از كاركنان بيمار ستان، الزم ا شي بيمار ستانداردهاي اعتباربخ ساس ا بر ا

صوص به خو    سنلي مخ سئول بخش     پرونده پر شند كه اين پرونده در بخش/ واحد مربوطه زير نظر م د با

شده و به مرور زمان تكميل مي گردد    شكيل و نگهداري  ستند در     .ت صره: كاركنان تازه وارد موظف ه تب

 .اولين فرصت مدارك و مستندات مربوط به اين پرونده را در اختيار رابط آموزشي قرار دهند

بيمارســتان الزم اســت تا كتابچه توجيهي عمومي بيمارســتان و كتابچه توجيهي كليه پرســنل تازه وارد  (2

شند. طي بازديدهاي مديريتي اين         شته با صي بخش مربوطه را مطالعه كرده و از مفاد آن اطالع دا صا اخت

ستورالعمل هاي موجود در اين          صورت عدم اطالع و بكارگيري د سي قرار گرفته و در  ضوع مورد برر مو

    .ارد به مسئولين گزارش شده و فرد بايد پاسخگو باشدكتابچه، مو

صي بخش مربوطه را از           صا شي و برنامه توجيهي اخت سوپروايزر آموز صره: كتابچه توجيهي عمومي را از  تب

 مسئول بخش/ واحد خود دريافت نمائيد

ستند تا در ابتداي ورود خود به       (3 سنل تازه وارد موظف ه ساس فرآيند موجود كليه پر ستان به  بر ا بيمار

سئول مربوطه        ضروري مرتبط با آن واحد را از م ستان مراجعه نموده و آموزش هاي  واحدهاي مهم بيمار

 دريافت نمايند
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شي خود را در           (4 سال نياز آموز سنل بايد در ابتداي هر  ستان كليه پر شي بيمار ساس برنامه اعتبار بخ بر ا

به مسئول بخش اعالم نموده و با هماهنگي وي    (PDP )  )برنامه توسعه فردي يا برگه (قالب فرم مربوطه 

ساختن آن اقدام نمايند    شده در جهت برطرف  كليه كاركنان تازه وارد موظف  ( 5 .و در مدت زمان اعالم 

ستان و آزمون          شي درون بخشي و متمركز بيمار شده در برنامه هاي آموز ساس برنامه اعالم  هستند تا بر ا

شركت نم    شيابي مرتبط  سنجى كه در     هاي ارز سبت به تكميل فرم نظر شركت در دوره ها ن وده و بعد از 

 سامانه اموزش كاركنان بارگذارى مى گردد در مهلت مقرر اقدام نمايند

صدور گواهي آموزشي منوط به شركت كامل پرسنل در دوره آموزشي و قبولي در آزمون هاي ارزيابي آن        (5

شد  شي   .مي با صره: جهت افزايش كيفيت و اثربخ سنل در برنامه هاي     تب ساير پر برنامه ها و رعايت حقوق 

 ً خودداري فرمائيد آموزشي بطور كامل شركت نموده و از ايجاد بي نظمي در هنگام برگزاري برنامه ها جدا

پرسنل مى توانند كليه اموزش هاى گذرانده شده خود را در سامانه آموزش كاركنان مالحظه نمايند. هم چنين    

در مدت تعيين شده توسط واحد آموزش به سايت    ( انجام اثر بخشى سطح يك  )نظر سنجى  جهت تكميل فرم 

 مراجعه و نظر خود را ثبت نمايند

personel.semums.ac.ir 
 

 .جهت سهولت دسترسى از مرورگر موزيال فاير فاكس استفاده نماييد

 

 

 :قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي

 

شموالن اين قانون       شكي كليه م ساس قانون آموزش مداوم جامعه پز شكان داراي مدرك    )بر ا شكان و پيراپز پز

سي و باالتر   شنا سط مركز آموزش مداوم جامعه        (كارداني، كار شده تو شي برگزار  ستند در دوره هاي آموز موظف ه

گواهينامه هاي آموزشي كه با مجوز   امتياز آموزشي كسب نمايند.    25پزشكي كشور شركت نموده و ساالنه حداقل     

ساعت به ازاي هر امتياز معادل       صورت عدم ذكر  صادر مي گردند در  شكي  ساعت    2مركز آموزش مداوم جامعه پز

سقف       شموالن اين قانون تا  ضر پرداخت هزينه ثبت نام كليه م سبه مي گردد. در حال حا سال از   25محا امتياز در 

 .شدطرف بيمارستان امكان پذير مي با

 

راي اطالع از برنامه هاي آموزشي مركز آموزش مداوم جامعه پزشكي در سمنان و مراكز دانشگاهي ديگر بايد عضو  ب

 .شده و از همين طريق ثبت نام نمائيدir.ircme.semnan://http سامانه اينترنتي آن به آدرس
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         ست كليه كاركنان شى عمومى . الزم به ذكر ا شركت در دوره هاي آموز شركت كاركنان مركز جهت  معرفي و 

  .بيمارستان مي توانند در دوره هاي عمومي شركت نمايند

  از اين جزوه هاتهيه جزوات آموزشي ويژه پرستاران جهت پرسنل بخشهاي مرتبط و برگزاري آزمون 

          معرفي )درخواست شركت از جانب متقاضى به مسئول واحد و رياست بيمارستان( و شركت تعدادي از كاركنان

و كارشناسان شاغل در كارگاه ها و سمينارهاي علمي آموزشي ساير مراكز مرتبط نظير سازمان نظام پرستاري و       

 يمركز آموزش مداوم جامعه پزشكي و ساير مراكز دانشگاه

   جلسات با رابطين آموزشى  تشكيل كميته آموزش بيمارستان و برگزاري منظم جلسات آن همچنين تشكيل 

         شبرد برنامه هاي سئولين بخش ها و واحدها جهت پي شي با هماهنگي م صدور ابالغ رابط هاي آموز معرفي و 

 آموزشي  

 به واحد كارگزيني جهت برخورداري  شناسنامه آموزشي كاركنان و اعالم ساعت آموزشي پرسنل       كنترل و تائيد

  .از امتيازهاي انگيزشى مرتبط نظير افزايش امتياز حق شاغل در احكام كارگزيني آنها

            ساس ستاري بر ا شهاي مختلف با همكاري دفتر پر سنل بخ شي و باليني پر ارزيابي عملكرد و فعاليتهاي آموز

  .چك ليستهاي مربوطه

 اي بيمارستان و كنترل سنجه هاي اعتباربخشي مرتبط با آموزش كاركنان بازديد متناوب از بخش ها و واحده 

  شكان      تهيه سنل عالقمند با تائيد علمي پز شي ويژه بيماران با توجه به نياز هر بخش با همكاري پر پمفلت آموز

  .مركز

       سئول بخش جه ستان و معرفي به م سنل تازه وارد با واحد آموزش بيمار شنائي پر سات آ ت دريافت برگزاري جل

 آموزشهاي اوليه  

  ارسال تقويم آموزشى ماهانه به بخش ها جهت هماهنگى بيشتر 

  برگزارى دوره توجيهى جهت مربيان و دانشجويان تا زه وارد 

 نظارت بر حضور مربيا ن  

 
 
 


